


قواعد الن�شر باملجلة
اأهداف املجلة:

التي  والدرا�سات  البحوث  بن�سر  العربية  باللغة  املت�سل  العلمي  البحث  ت�سجيع   -  1
تتحقق فيها �سروط البحث العلمي.

2 -  حتقيق التوا�سل بني املعنيني بالدرا�سات اللغوية والأدبية والبالغية من خالل 
التقومي، وتبادل اخلربات، وفتح قنوات للحوار العلمي الهادف.

3 -  اإحياء الن�سو�ص الرتاثية املت�سلة باللغة العربية.
املواد التي ميكن ن�شرها يف املجلة:

باللغة العربية، املت�سمة بالأ�سالة واجلدة  العلمية املت�سلة  1 - البحوث والدرا�سات 
اإىل جهة  م  تقدَّ ن�سرها، ومل  ي�سبق  والتي مل  املنهج،  العلمية و�سالمة  والإ�سافة 

اأخرى للن�سر، ومل تكن م�ستلة من بحث نال به الباحث درجة علمية.
2 - درا�سة وحتقيق خمطوطات الرتاث املت�سلة باللغة العربية ذات الإ�سافة العلمية.

3 - ترجمات البحوث العلمية اجلادة املتعلقة باللغة العربية.
4 - ما تطرحه هيئة التحرير من ق�سايا ت�ستكتب فيها اأهل العلم واأ�سحاب اخلربة 

والراأي.
�شوابط الن�شر:

3( في�ستح�سن اأن ل يزيد عن 40 �سفحة.  ،2 1 - اإذا كان العمل مما ذكر يف )1، 
2 -  ترتيب املو�سوعات يخ�سع لعتبارات فنية.

املجالت  يف  عليه  املتعارف  العلمي،  للتحكيم  املن�سورة  العلمية  املواد  تخ�سع    -  3
مة، خا�سة ما جاء يف )1، 2، 3(، وللهيئة اأن ت�سع لذلك القواعد التنفيذية. املحكَّ

التزامات الباحث وحقوقه:

1 - اأن يراعي قواعد البحث العلمي الأ�سيل ومنهجيته واأ�سول حتقيق الرتاث.
2 - ملخ�ص البحث ل يزيد عن �سفحة باللغة العربية وترجمته بالإجنليزية مت�سمنًا 

حماور البحث ونتائجه، وملخ�ص ال�سرية العلمية للباحث يف �سفحة م�ستقلة.
3 - اأن تكتب املادة باللغة العربية نوع اخلط )Simpilfied Arabic(، مقا�ص اخلط 
)14( وتكون العنوانات ا لفرعية ببنط غامق، والعنوان الرئي�سي مقا�ص اخلط 

)16( بنط غامق. وتكتب املراجع يف نهاية البحث.
4 - الإ�سارة اإىل م�سادر البحث يف حا�سية ال�سفحة نف�سها بالرتتيب الآتي: املوؤلف، 
عنوان الكتاب اأو املقال، النا�سر، البلد، الطبعة، ال�سنة، ال�سفحة، مع اإفراد كل 

�سفحة برتقيم للحوا�سي ويكون مقا�ص اخلط )12(.
5 - املقالت املر�سلة اإىل املجلة ل ترد اإىل اأ�سحابها �سواء اأن�سرت اأم مل تن�سر، وهي 

ُتعرب عن راأي اأ�سحابها.
اإحداهما ب�سيغة )Word( والأخرى  البحث  اإلكرتونيتني من  اإر�سال ن�ستختني   - 6

.)pdf( ب�سيغة
توجه املرا�سالت بريديًا اإىل رئي�ص حترير جملة جذور - النادي الأدبي الثقايف بجدة: 

�ص.ب: 5919 - جدة: 21432 - هاتف:  - فاك�ص: 6066122.
Juthoor@adabijeddah.com :اأو على الربيد الإلكرتوين للمجلة

 Juthoor.adabijeddah.com :املوقع الإلكرتوين للمجلة
info@adabijeddah.com :املوقع الإلكرتوين للنادي 



ع�����ري�����������������������������������ف خ�������������ض����������������������������������ر  حم�������������م���������������������������د  د.  �أ.   *
   اأ����س���ت���اذ ع��ل��م ال��ل��غ��ة ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز يف ج��دة
�ل���������������ض�������اع�������دي ف������������������������ّر�ج  ع�������������ب�������������د�ل�������������رز�ق  د.  �أ.   *
    اأ�ستاذ ع��لم الل����غة باجلام�����عة الإ�س�������المية يف املدين���ة املن��ورة
�ل������������زه������������ر�ين �������ض��������������������ع������ي������د  ب������������ن  ���������ض��������ال��������ح  د.  �أ.   *
ال��ق��������������رى اأم  ج��ام��ع�����������ة  يف  وال���ن���ق���د  ال���ب���الغ���ة  اأ����س���ت���اذ     
������ض�����ع�����د  حم���������م���������د  ت���������وف���������ي���������ق  حم������������م������������ود  د.  �أ.   *
الأزه��������ر ج����ام����ع����ة  يف  وال���ن���ق���������������د  ال����ب����الغ����ة  اأ������س�����ت�����اذ     
م������ع������زة �أب������������������و  �أح�����������م�����������د  ع��������ب��������د�ل��������رح��������م��������ن  ر�ب������������������ح  د.  �أ.   *
     اأ�س����تاذ النح���و والل�ساني����ات بجامع����ة حمم���د خي����سر ب�س��كرة يف اجل���زائر
م�����ب�����������������������روك ع������ب������د�ل������رح������م��������������������ن  م�����������������������������ر�د  د.  �أ.   *
       اأ�س���تاذ النق����د الأدبي والنظري���ة بجامع������ة بني �س���ويف يف م�سر
�ل�������ي�������وب�������ي ع��������ب��������د�ل�����������������ض��������ام  ب�������ل�������ق�������ا��������ض�������م  د.  �أ.   *
اأ�����س����ت����اذ ال���ل�������س���ان���ي���ات ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ع���ب���دال���ع���زي���ز    
ن��������ب��������وت  �أب���������������������������و  �أح����������������م����������������د  حم�����������م�����������د  د.  �أ.   *
الأزه����������ر ب����ج����ام����ع����ة  وال�����ن�����ق�����د  ال�����ب�����الغ�����ة  اأ������س�����ت�����اذ      

�له�يئ���ة �ال�ض�ت�ض��ارية



حمتويــــــات العــــدد

جــــــــــــــذور

العنــوان

JUTHOOR

النادي األدبي الثقافي بجدة
اإلدارة: حي الشاطئ
جدة ص.ب )5919(

فاكسميلي: 6066695
هاتف: 6066364-6066-122

Literary & Culturla
Club Jeddah

P.O. Box: 5919
Jeddah 21432
FAX : 6066695

Tel : 6066122 - 6066364
www. adabijeddah.com

* اإ�سكاليات امل�سطلح العرو�سي ......................
* النقدات املبكرة عند العرب واختالف �سور 
تاأويلها عند الدار�سني املحدثني ....................
* قراءة يف معجم م�سطلحات املخطوط العربي »قامو�ص 
كوديكولوجي« للدكتور اأحمد �سوقي بنبني ..................
* الق�سيدة القدمية بني التعدد والوحدة - قراءة 

اأ�سلوبية يف معلقة عمرو بن كلثوم ....................
* من بالغة القراآن يف توجيه �سلوك الزوجني 
وتقوميه )الن�سوز اأمنوذجًا( ........................
* مقاربة بالغية حجاجية لق�سيدة �سعرية 

لأبي متام .........................................................
* العوامل املجازية امل�سرتكة يف �سوء م�سائل 
علم البيان .......................................................
* املروي عليه يف احلكاية الرتاثية العربية .....
* و�سف ال�سيب وبكاء ال�سباب يف ال�سعر اجلاهلي 
- درا�سة اأدبية نقدية ........................................

العدد  42 ، ربيع األول 1437هـ - يناير  2016



امل�شـــــــاركــون

الإ�شــــــــــــراف

عبدالرحمــن رجـــاء اهلل ال�ســلمـي

احلـجــوري عيـاد  �ســالـح 

رئي��س �لتحرير

مدير �لتحرير

* * *

* * *

رقم األيداع 19/2536

�ص خمتار  ................................... 13 مالَّ

يو�سف الإدري�سي  ............................. 39

عبدالكرمي عوف�ي  ............................ 63

املختار ح�سني  ................................ 101

نورة �سلمان �سامل اجلهني ........... 141

ر�سوان بليبط  ................................ 171

�سعود بن حامد ال�ساعدي  ......... 139
اأحمد علواين  ................................. 237

مواهب اأحمد علي حممد  ............ 275

عبداهلل عويقـل ال�سـلمـي





20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

7
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فقد  العربي.  الأدبي  الرتاث  يف  كبرية  اأهمية  النقدي  للم�سطلح 
ميادين  يف  واملحكمني  ال�سعراء  مع  مبكرة  نقدية  مالحظات  ظهرت 
بال�سعر  املبكرة  النقدية  املالحظات  هذه  وارتبطت  ال�سعري.  الإلقاء 
خا�سة فنظرت يف نظمه ومو�سيقاه ومعناه اعتمادا على حتكيم الذوق 
التاأثر  درجات  خالل  من  لل�سعر  امل�ستقبل  العربي  ميتلكه  الذي  الفني 
التي  القوالب  اأو  ال�سوت  �سواء من حيث  الإلقاء  والنفعال مع  باملعاين 

ت�ساغ فيها هذه املعاين.
ومع بدايات هذه املالحظات النقدية الذوقية كانت تظهر تعليقات 
ومفاهيم ت�سكلت يف �سور م�سطلحات نقدية لزالت توظف يف احلقل 
هذه  اأن  الدار�سني  لدى  ومعروف  احلا�سر.  ع�سرنا  اإىل  النقدي 
املالحظات - التي تبلورت بعد يف م�سطلحات - ان�سبت على جوانب 
التي  وهي  البالغية.  والأ�ساليب  واملو�سيقى  والعرو�ص  والنحو  اللغة 
تاأثرت  والتي  املتعددة  النقدية  باملناهج  اليوم  يعرف  ما  لن�ساأة  اأ�س�ست 
يف جمملها مبعطيات الفكر الغربي بحكم الحتكاك الثقايف بني الثقافة 

العربية مع الثقافات الأجنبية.
واإذا كانت امل�سطلحات واملفاهيم النقدية قد حافظت على طابعها 
يف   - معظمها  فاإن  العربي  ال�سعر  هو  الأ�سا�سي  مو�سوعها  لأن  العربي 
املعاجلة  اأدوات  من  اأداة  اإىل  حتول  قد   - الغربي  النقدي  بالفكر  تاأثر 
املنهجية للن�سو�ص الأدبية عموما وخا�سة الن�سو�ص ال�سعرية، وركزت 

مقدمة تاأ�شيلية



مقدمة تأصيلية
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ال�سعرية  ومو�سيقاها  البالغية  اأ�ساليبها  وعلى  الداخلية  بنيتها  على 
وعرو�سها وقافيتها، وات�سعت دائرة حتكيم املنهج النقدي اإىل النظر يف 

توظيف الدللة واملعجم والرتكيب.
يف  الأدبي  والنقد  امل�سطلح  حقل  يف  العدد  هذا  اأبحاث  وتندرج 
بالن�ص  ارتباط  ويف  ونرثا.  وق�سيدة  �سردا  عموما  باخلطاب  ارتباط 

القراآين وبالغته واإعجازه.
�ص  مالَّ للباحث  العرو�سي  امل�سطلح  اإ�سكالية  الأول  البحث  يتناول 
خمتار من جامعة �سطيف باجلزائر يو�سح فيه اأن امل�سطلح هو بوابة 
املثمر  وطلعه  النقدي  اخلطاب  �سفرة  واأنه  نظرية،  كل  ومهاد  علم  كل 
اأن  اإىل  فيه  ي�سري  كما  التوا�سل.  وقع  وما  املعرفة  كانت  ما  لوله  الذي 
اللغوية  الهتمام بتطوير امل�سطلح العربي وتفعيل دوره بداأ يف املعرفة 
من  وغريها  العربية  الثقافة  بني  الحتكاك  حدث  حينما  والأدبية 
الثقافات الأجنبية. وبفعل هذا الحتكاك انتبه العرب اإىل دور امل�سطلح 
قوية  علمية  ح�سارة  وتاأ�سي�ص  ال�سحيحة،  العلمية  املعرفة  تاأ�سي�ص  يف 
دعمتها لغة متنوعة ومتجددة مما �سمح بتوطني املعرفة العلمية وترقية 
خطابها التوا�سلي. ومن خالل هذه املناق�سة امل�سطلحية اهتم الباحث 
عارمة  وثورة  عظيما  حدثا  باعتباره  العرو�ص  لعلم  النقدية  باملقاربة 
له  يعرف  الذي مل  العلم اجلديد  لكونه  النقدية  الثقافة  خلخلت معامل 

مثيل.
ويهتم البحث الثاين للدكتور يو�سف الإدري�سي من املغرب بالنقدات 
املحدثني.  الدار�سني  عند  تاأويلها  �سور  واختالف  العرب  عند  املبكرة 
وهو حماولة يف فهم ال�ستغال بالت�ساوؤل عن ن�ساأة النقد العربي وبدايات 
ت�سكله بهدف ر�سد املواقف اجلمالية والأحكام النقدية املبكرة املرتبطة 
املوقف من  بن�ساأة  ارتبطت  التي  الن�ساأة  القدمي. وهي  النقدي  باملنهاج 
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الرتاث ذاته، مما حتم �سدور مفاهيم خمتلفة للنقد وحتديدات متباينة 
له نتجت عنها ت�سورات ذات خلفيات فكرية وفل�سفية. وهي ت�سورات 
نقدية مبكرة تاأثرت بال�سراعات ال�سيا�سية واملذهبية التي كانت معتملة 
اأ�سا�سيان هما  �ساد مذهبان  الباحث فقد  راأي  العربي. ويف  امل�سرق  يف 
املمجد  احلداثي  واملذهب  للرتاث،  املنت�سر  التاأ�سيلي  ال�سلفي  املذهب 
لكل عملية  املنهج �سرطا  يعترب  اإذ  املنبهر مبنجزاته ومناهجه،  للغرب 

نقدية واأ�سا�سا لكل عمل نقدي.
اإىل  املبكرة  النقدية  والنظرات  العرو�سي  امل�سطلح  اإ�سكال  ومن 
العربي »قامو�ص كوديكولوجي«  قراءة يف معجم م�سطلحات املخطوط 
الباحث  يقدمها  و�سفية  قراءة  وهي  بنبني.  اأحمد  املغربي  للباحث 
اأول معجم علمي  القامو�ص بو�سفه  عبدالكرمي عوف�ي من املغرب لهذا 
يف جمال املخطوط العربي. ويتناول �ساحب البحث الإجابة عن جملة 
من الت�ساوؤلت تعك�ص جوهر اإ�سكالية املخطوط العربي. فمن التعريفات 
مفاهيم  عر�ص  اإىل  باملخطوط  املرتبطة  امل�سطلحات  لبع�ص  الأولية 
الكوديكولوجيا اإىل اإبراز املحاولت الأوىل لتاأ�سي�ص �سناعة املخطوط ثم 

عر�ص م�سطلحات املعجم قيد الدرا�سة.
فيما يناق�ص البحث الرابع الق�سيدة القدمية بني التعدد والوحدة. 
وهو عبارة عن قراءة اأ�سلوبية يف معلقة عمرو بن كلثوم قدمها الباحث 
املختار ح�سني من املغرب. وفيها ينبه اإىل حاجة ال�سعر العربي لإعادة 
قراءته ملا يختزنه من جمال اأ�سلوبي ووحدة وتنوع يف الأغرا�ص. ويعر�ص 
ولال�ستقاقات  والرتكيبية  ال�سرفية  ولل�سيغ  الإيقاعية  لل�سمات  البحث 
وللحقول الدللية ومعجمها املت�نوع، ويدر�ص الأ�ساليب و�سورها البالغية 
ونربتها اخلطابية، ويختم بالت�نبيه اإىل ت�سافر كل هذه ال�سمات من اأجل 

اإنتاج خطاب توا�سلي اإقناعي.
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الكرمي  القراآن  بالغة  الق�سايا من  بع�ص  اخلام�ص  البحث  ويعالج 
واأثرها يف توجيه وتقومي �سلوك كل من الزوجني للدكتورة نورة �سلمان 
�سامل اجلهني من جامعة تبوك. والبحث عبارة عن نظرات بالغية يف 
الك�سف عن الأ�سرار واملزايا البالغية لآي القراآن الكرمي التي تناولت 
هذا املو�سوع. وتربز الباحثة فيه اأهمية ودور املنهج القراآين يف توجيه 
ال�سلوك الإن�ساين وتقوميه من خالل الرتكيز على بالغة اآيات كتاب اهلل 
تعاىل يف هذا الباب. وهو منهج متميز يف و�سائله لفت للنظر داع اإىل 
التاأمل واإعمال الفكر باعتباره اآية يف ال�سمو والإعجاز. وتتبعت الباحثة 
الأ�ساليب  على  فيها  وركزت  التوجيه  هذا  مبناق�سة  اخلا�سة  الآيات 

البالغية من مثل ال�سياق واحلجاج والنظم وغريها من الأ�ساليب.
بحث  اإىل  الكرمي  القراآن  اآيات  بع�ص  يف  البالغي  البحث  ومن 
حجاجية  بالغية  مقاربة  عن  املغرب  من  بليبط  ر�سوان  قدمه  �ساد�ص 
حجاجية  بالغية  درا�سة  والبحث  متام.  اأبي  ق�سيدة  على  تطبيقية 
فيه  الإقناعي، يربز  ال�سعري احلجاجي  تطبيقية خل�سائ�ص اخلطاب 
الباحث اأهم تقنيات احلجاج املوظفة يف ق�سيدة مدحية لأبي متام، لأن 
اخلطاب ال�سعري ميتلك القدرة على احت�سان احلجاج، ويتفرد بح�سور 
علم  بو�سفها  والبالغة  والتداويل.  باحلجاجي  امتزاج  يف  التخييلي 
واقعة  والتخييل مبا هو  والتداخل  املوؤثر قائمة على الحتمال  اخلطاب 
عرب  اخلطابية  والتوجهات  الن�سو�ص  ح�سب  م�سافتها  تتفاوت  حقيقية 

الأزمنة واحل�سارات.
امل�سرتكة  املجازية  العوامل  العدد  هذا  يف  ال�سابع  البحث  ويدر�ص 
من  ال�ساعدي  حامد  بن  �سعود  للدكتور  البيان  علم  م�سائل  �سوء  يف 
جامعة اأم القرى. ودرا�سة العوامل املجازية بحث يف التفاعل مع الكون 
والندماج فيه من خالل التجربة يف �سوء علم البيان مبفهومه البالغي 
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التوا�سلي. وهو تفاعل يتمظهر �سمن عوامل جمازية متوازنة. واقت�سرت 
الدرا�سة على ثالثة اأنواع هي عامل الطفولة، وعامل احللم، وعامل الفن. 
وهي العوامل التي تقوم على ت�سورات ن�سقية تعرب اللغة من خاللها عن 
عوامل  وهي  املبا�سر،  الواقعي  التعبري  عن  متمايز  ب�سكل  الواقع  عامل 
ال�ستعارية  اللغة  ا�ستخدام  اإىل  واللجوء  واملجاز  التخييل  على  تعتمد 
والثانية  مو�سوعية  الأوىل  روؤيتني  وفق  وذلك  املجاز،  جوهر  باعتبارها 
حتدث  التي  الرتباطات  يف  البحث  هو  اأكرث  به  يهتم  والذي  جتريبية. 
بني هذه املجالت والعوامل. كما ناق�ص مفهوم البيان وم�ستوياته وعالقته 

بالعوامل املجازية.
العربية  الرتاثية  احلكاية  يف  عليه  للمروي  الثامن  البحث  وخ�ص 
لأحمد علواين من جامعة بنها حيث مييز بني املروي عليه والقارئ يف 
�سواء  التلقي  فعل  اإن  ال�سردية.  بالن�سو�ص  املهتمة  النقدية  الدرا�سات 
وعلى  الن�ص  داخل  عليه  املروي  على  يقع  بالقراءة  اأو  بال�ستماع  اأكان 
اإنتاج احلكي يف  القارئ خارجه. وحاول يف درا�سته هذه حتليل طبيعة 
كتاب كليلة ودمنة من منطلق اأن عملية اإر�سال احلكي وا�ستقباله تعتمد 
الباحث  وناق�ص  واحلكاية.  عليه  واملروي  الراوي  هي  اأركان  ثالثة  على 
ق�سايا التلميح والتف�سري يف احلكاية الرتاثية وكيف تقدم للمرعي عليه، 
اإىل جانب ق�سايا املتنا�سل والتلقي امل�ستمر اإذ اإن لكل حكاية نهاية ينتهي 
معها ن�ساط املروي عليه. وفْتُح الت�ساوؤل عما بعد النهاية جتديٌد وتن�سيط 
للمروي عليه لُيفتح باُب احلكي من جديد وهو ما له �سلة بعملية التلقي 

وتنامي �سلطة الراوي وتتمثل �سلطة احلكي يف موا�سلة متعة الكالم.
والبحث التا�سع من هذا العدد درا�سة اأدبية نقدية يف و�سف ال�سيب 
وبكاء ال�سباب يف ال�سعر اجلاهلي ل� مواهب اأحمد علي حممد من جامعة 
مفاهيم  معاجلة  على  البحث  عمل  العنوان  من  وا�سح  هو  وكما  تبوك. 
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ال�سيب وال�سباب ومو�سوع البكاء على ال�سباب يف ال�سعر اجلاهلي معتربا 
ال�سعراء  من  كثرٌي  ذمَّ  ثم  ومن  بالزمن،  اإح�سا�سا  اأ�سد  كان  ال�ساعر  اأن 
اجلاهليني ال�سيَب لكونه تواأم املوت اإذ هو عالمة الكرب وال�سعف، ودللة 
على انتهاء ر�سالة الإن�سان يف هذه احلياة خا�سة ملا يقرتن بعزوف الن�ساء 
ونفورهن من ال�ساعر ب�سبب تقدم العمر. وبذلك يلجاأ ال�ساعر اجلاهلي 

اإىل ذكر عالمات ال�سيب ال�سبب الرئي�سي يف الياأ�ص ومتني املوت.

هيئة التحرير
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اإ�ضكاليات امل�ضطلح العرو�ضي

مالَّ�س خمتار)*(

الدرا�ســــة:
لم  علم  فكّل  نظرية.  كّل  ومهاد  علم  كّل  بوابة  هو  الم�صطلح  اإّن 
اال�صطالحي  �صرحه  بناء  م��ن  يتّمكن  ول��م  م�صطلحاته،  بعد  ينّظم 
العلوم  الأّن  العلمية،وذلك  لم�صروعيته  فاقدا  محالة  �صيبقىال  المتمّيز، 
على  وتوافقها  وان�صجامها  م�صطلحاتها  تمركز  بمدى  تقا�س  اإّنما  كّلها 
الم�صتويينالنظري والتطبيقي. فكّل معرفة علمية اإّنما تتمّيز عن غيرها 
من خالل تباين مفاهيمها وم�صطلحاتها. ولعّل االإ�صكال اّلذي يقع عادة 
في تحديد بع�س م�صطلحات علم من العلوم لهو اأقل خطورة اإذا ما قي�س 
اّلتي يرتكز عليها  المفاهيم  المفاهيم والتبا�صها، الأّن  بخطورة غمو�س 

العلم هي الحدود اّلتي توؤ�ّص�س وجوده وتبني �صرحه. 
تحديد  باإ�صكالية  تطّورها  مراحل  في  العلوم  كّل  ا�صطدمت  ولقد 
الخطاب  �صفرة  »هو  الم�صطلح  اأّن  منطلق  من  وتوحيده،  الم�صطلح 
النقدي وطلعه المثمر اّلذي لواله ما كانت المعرفة، وما وقع التوا�صل، اإّنه 
ما زال حّد التعريف ولبنة النظرية اّلتي ت�صتوي على بنائها به، وقد يكون 
اأحد مثيراتها، ثّم باكتنازه الت�صّور ي�صير مطمحا بالغيا في غير حالة، 
اإّنه يو�صك اأن ي�صبح فار�س الن�س ّاّلذي يقود قطيع الفكر، فتنتظم من 

)*( قسم اللغة واألدب العربي - جامعة سطيف.
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اإلى  خلفه جيو�س الكالم، وتفتح له قالع الذهن والوجدان، فيدخل الن�صّ
معية المتلّقي دخول الفاتحين الظافرين، وهو ال يحدوه روع، ما دام على 
اأمن من ت�صّوره، واأمان من �صوته الدال، فيقع التواطوؤ وال�صيوع، وتقوم 

قيامة المعرفة«)1(.
في  دوره  وتفعيل  العربي  الم�صطلح  بتطوير  االهتمام  ب��داأ  ولقد 
المعرفة اللغوية واالأدبية حينما حدث ذلك االحتكاك الرائع بين الثقافة 
اليونانية،  الثقافة  منها  وال�صّيما  االأخرى  الثقافات  وغيرها من  العربية 
حيث انتبه علماء العرب اإلى دور الم�صطلح وجدواه في التاأ�صي�س للمعرفة 
العلمية ال�صحيحة. ويعّد الجاحظ اأّول من اأ�صار اإلى ق�صّية الم�صطلح، 
حيث قال في كتابه البيان والتبيين: »... وهم تخّيروا تلك االألفاظ لتلك 
المعاني، وهم ا�صّتقوا لها من كالم العرب تلك االأ�صماء، وهم ا�صطلحوا 
على ت�صمية ما لم يكن له في لغة العرب ا�صم، ف�صاروا في ذلك �صلفا 
لكّل خلف، وقدوة لكّل تابع«)2(. ولقد كان كتاب ابن المعتز »البديع« اّلذي 
اعتبره محّمد مندور بوابة النقد المنهجي عند العرب، اأّول كتاب اهتم 
فيه �صاحبه بتحديد »خ�صائ�س مذهب البديع، وو�صع م�صطلحاته«)3(. 
ولقد اأ�صار ابن المعّتز اإلى ذلك �صراحة، حيث قال في معر�س حديثه عن 
ر عن ال�صبق اإلى تاأليف هذا الكتاب  فنون البديع: »ولعّل بع�س من ق�صّ
�صتحّدثه نف�صه، وتمّنيه م�صاركتنا في ف�صيلته، في�صّمي فنون البديع بغير 
ما �صّميناه«)4(. وقد اقتفى اأثره في ذلك تربه قدامة بن جعفر في كتابه 
م�صطاحات  تحديد  في  رغبته  اإلى  اأي�صا  هو  األمح  حيث  ال�صعر«،  »نقد 
علمه، فقال: »اإّني لّما كنت اآخذا في ا�صتنباط معنى لم ي�صبق اإليه من 
ي�صع لمعانيه وفنونه الم�صتنبطة اأ�صماء تدّل عليها احتجت اأن اأ�صع لما 
يظهر من ذلك، من االأ�صماء ال منازعة فيها، اإذ كانت عالمات، فاإّن قنع 
بما و�صعته، واإاّل فليخترع لها كّل من اأبى ما و�صعته منها ما اأحّب، فلي�س 

ينازع في ذلك«)5(.
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ومع هذا التحّول الكبير اّلذي �صهدته الثقافة النقدية في تلك الفترة 
بداأ العرب في التاأ�صي�س لح�صارة علمية قويّة، دّعمتها »لغة علمية متنّوعة 
يوؤّدي  ال  م�صطلحا  اأّن  م��اراأوا  واإذا  م�صطلحاته،  علم  فلكّل  ومتجّددة، 
معناه اأداء كامال عدلوا عنه اإلى ما هو اأدّق واأ�صبط. ولم ُيبالوا باأن يكون 
لوا اللفظ االأجنبي  الم�صطلح عربيا اأ�صيال اأو م�صتعربا دخيال، ورّبما ف�صّ
ي�صّجلوا  اأن  يفتهم  ول��م  االأداء،  في  واأكمل  المعنى  في  اأدخ��ل  ك��ان  اإذا 
قّيمة  للعربية مجموعة  بذلك  وتوافر  ة،  م�صطلحاتهم في معاجم خا�صّ
من »المفردات« و »التعريفات«؛ ويكفي اأن ن�صير من بينها اإلى »مفاتيح 

العلوم« للخوارزمي، و»ك�ّصاف ا�صطالحات الفنون« للتهانوي«)6(.    
بتوطين  االأم��ر  ب��ادئ  في  �صمح  واإّن  بالم�صطلح،  االهتمام  اأّن  بيد 
المعرفة العلمية وترقية خطابها التوا�صلي، فاإّنه مالبث بعد ذلك - حين 
التاأثير  يوؤّثر  عائقا  اأ�صبح  اأن   - وتباينت  وتنّوعت  الم�صطلحات  ت�صّعب 
ال�صلبي على تلقي هذه العلوم، مّما زاد من تعقيدها وا�صطربها وانفراط 
عقدها. وهو حال ما اآلت اإليه كثير من علوم العربية كالنحو وال�صرف 
اأ�صبح الدرا�س العربي يجد عنتا  اّلتي  والبالغة والعرو�س. هذه العلوم 
�صديدا في فهمها وب�صط مو�صوعاتها ومباحثها، حّتى اإذا اأراد  اأحدهم، 
النقد  في  العلمي  الم�صطلح  يعي�صها  الّتي  المعاناة  هذه  �صيم  في  وهو 
اإليه  ركن  ومن  الهجير،  باأوار  ا�صتظّل  كمن  كان  به  ي�صتظّل  اأن  العربي، 
اإاّل  الحناجر  القلوب  لديه  لتبلغ  تكن  ولم  هار،  جرف  اإلى  ركن  فكاأّنما 
الحقيقة  البّينة �صوى مراوغة طيف  ولم تكن هذه  البّينة،  الهدى  جّراء 
حال مكابدة الو�صول)7(. ولقد حاول الباحث في هذه المقاربة النقدية 
اأن يرتاد اأحد علوم العربية اّلتي اعتّلت بعّلة التعقيد وهو علم العرو�س، 

فيك�صف اأ�صباب المر�س، ويحاول اأن يحّدد الدواء الالزم ال�صافي.
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علم العرو�ض بين الو�سع والتلّقي:
اأحمد  بن  الخليل  هو  وا�صعه  العربية  علوم  اأحد  هو  العرو�س  علم 
نحريراوخريتا  عالما  ك��ان  اّل���ذي  الفراهيدي)170/100-1175ه�( 
خبيرا)8(، اأحاط بكثير من العلوم الل�صانية وال�صرعية والريا�صية، وخّلفا 
لنا معجما من اأهم المعاجم العربية، غير اأّن براعته في اللغة والمو�صيقى 
غّطت على �صهرته في العلوم االأخرى، اإذ يعود اإليه كّل الف�صل في و�صع 
هذا العلم اّلذي اتفق الجميع على اأّنه مبتدعه دون �صابق مثال. وقد ولد 
هذا العلم على يديه �صبه كامل باتفاق كثير من الدار�صين، وهذا بخالف 
ما كانت عليه العلوم االأخرى كالنحو وال�صرف والبالغة وغيرها اّلتي لم 
ين�صب ف�صل تاأ�صي�صها لعالم بعينه، واإّنما كانت ثمرة جهد كثير من العلماء 
اأ�صافها  اّلتي  االإ�صافات  ولعّل  والع�صور.  الحقب  عديد  عبر  والباحثين 
من جاوؤوا بعده لم تكن بالحجم اّلذي قد يثري هذا العلم ويغّذيه. ولعّل 
من اأهم هوؤالء تلميذه االأخف�س االأو�صط اّلذي اأ�صاف بحرا جديدا يدخل 
�صمن الدائرة االإيقاعية للبحر المتقارب، وهو ما �صّمي بالمتدارك، كما 
االأبتر.  المتقارب  االإيقاعية مثل مجزوء  النماذج  بع�صا من  اأ�صاف  اأّنه 
اأّما �صاحب ال�صحاح ابو ن�صر ا�صماعيل بن حّماد الجوهري فقد اكتفى 
اأ�صبحت �صتة ع�صر بحر  اأن  بالتخفيف في عدد البحور ال�صعرية، فبعد 

جعلها اثنى ع�صر فقط. 
معالم  وثورة عارمة خلخلت  العرو�س حدثا عظيما  كان علم  ولقد 
الثقافة النقدية في ذلك الع�صر، حيث مّما جاء عن ابن خّلكان اأن حمزة 
على  »التنبيه  كتابه  في  العرو�س  علم  عن  قال  االأ�صبهاني  الح�صن  بن 
حدوث الت�صحيف«: »اإّن دولة االإ�صالم اّلتي لم يكن لها عند العرب اأ�صول 
من الخليل، ولي�س على ذلك برهان اأو�صح من علم العرو�س اّلذي ال عن 
حكيم اأخذه، وال على مثال احتذاه. واإّنما اخترعه من ممّر له بال�صّفارين 



ماّلس مختار
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

17

جـــــذور

اإلى غير  يوؤّديان  بيان  لي�س فيهما حّجة وال  من وقع مطرقة على ط�صت 
حليتهما اأو يفيدان غير جوهرهما، فلو كانت اأّيامه قديمة ور�صومه بعيدة 
ل�صّك فيه بع�س االأمم ل�صنعته ما لم ي�صنعه اأحد منذ خلق اهلل الدنيا 
من اختراعه العلم الّذي قّدمت على ذكره«)9(. ومّما رواه �صاحب »معجم 
االأدباء« عن علم الخليل اأّن هناك من زعم اأّن الخليل قد اخترع ميزانا 
لل�صعر العربي »حذاه على غير مثال، وهو العرو�س اّلتي اإليها مفزع من 
خذله الطبع، ولم ُي�صاعده الذوق من ال�صعراء ورواة االأ�صعار، ف�صار اأثره 
اأر�صطاطالي�س في �صرح علم حدود  الختراع هذا العلم كاأثر الفيل�صوف 

المنطق«)10(.  
ونظرا لخ�صو�صية هذه العلم بو�صفه علما جديدا لم تعرف الدنيا 
- على حّد قول االأ�صبهاني - مثيل له،  فاإّن االأعناق قد ا�صراأبّت رغبة في 
العلماء  ومنهم  معرفته،  في  الراغبون  فكان  لتح�صيله،  وطلبا  معرفته، 
بعلم  اإعجابا �صديدا  اأبدى بع�صهم  الخليل. ولقد  تباعا على دار  يفدون 
بالتنقيب في مباحثه، كما يك�صف عن  الخليل، و�صغفا بمحا�صنه، وولعا 
ذلك �صاحب كتاب »العيون الغامزة على الخبايا الرمزة«، حيث يقول: 
»فال يخفى اأّن للعرو�س �صناع تقيم لب�صاعة ال�صعر �صوق المحا�صن وزنا، 
وتجعل تعاطيه بالق�صطا�س الم�صتقيم �صهال، بعد اأن كان َحزنا. وقد كنت 
با م�صغوفا بالنظر اإلى محا�صن هذا الفّن، مولعا بالتنقير  في زمن ال�صّ
اأطيل الوقوف بمعاهده،  اأذني منها ما طّن،  اّلتي طّن على  عن مباحثه 
واأترّدد اإلى بيوت �صواهده، واأ�صبح في بحاره �صبحا طويال، واأجد التعّلق 

ب�صببه خفيفا، واإن كان الجاهل يراه �صببا ثقيال«)11(.
من  هناك  ف��اإّن  الخليل،  علم  ا�صتخّف  قد  الدماميني  ك��ان  ولئن 
اللغة  كتب  ت��روي  كما   - الوافدين  من  هناك  اإذ  وا�صتوعره،  اأ�صتثقله 
واالأدب- من كان يعود اأدراجه وهو في حيرة من اأمر هذا العلم الغريب. 
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وذلك ماحدث لالأ�صمعي اّلذي ذهب يوما يطلب الخليل وعلمه، فمكث 
هناك مّدة من الزمن، لم ي�صتطع فيها تح�صيل علم العرو�س، فلّما يئ�س 
منه الخليل، فّكر له في طريقة لبقة حّتى ي�صرفه عنه، فنظم بيتا من 

ال�صعر ودعاه اإلى تقطيعه: 
اإذا لم ت�ستطع �سيئا فدعه      وجاوزه اإلى ما ت�ستطيع

هذا  درا�صة  عن  ي�صرفه  اأن  اأراد  الخليل  اأّن  اإلى  االأ�صمعي  ففطن 
العلم، فذهب ولم يرجع)12(. 

وركحا على هذه الرواية اأمكننا القول باأّن علم العرو�س رغم ما القاه 
من ترحيب ومباركة في ع�صر الخليل فاإّن هناك من ثار عليه وهاجمه، 
انطالقا مما لوحظ عليه من غرابة في الطرح، وع�صر في التلقي قد يبلغ 
اأحيانا حّد اال�صتع�صاء. وهو ما حدث لعلم من اأعالم ذلك الع�صر وهو 
االأ�صمعي، فما بالك بمن ال خبرة له اأ�صال بال�صعر واإيقاعه من الطاّلب 
الخليل  البن  جرى  عّما  بع�صهم  يرويها  التي  الرواية  ولعّل  والدار�صين. 
عندما راأى اأباه ب�صدد تقطيع بيت من ال�صعر تك�صف عن بع�س ما عاي�صه 
القارئ العربي في ذلك الوقت وهو يتلّقى هذا العلم. فالخليل- كما روى 
ابن خلكان- كان له ولد متخّلف، فدخل على اأبيه يوما فوجده يقّطع بيت 
�صعر باأوزان العرو�س، فخرج اإلى الّنا�س وقال: اإّن اأبي قد ُجّن، فدخلوا 

عليه فاأخبروه بما قال ابنه، فقال مخاطبا:            
لو كنت تعلم ما اأقول عذرتني     ولو كنت تعلم ما تقول عذلتكا

   لكن جهـــلت مقالــتي فعذلتني     وعلمت اأّنك جاهل فعـذرتكا)13( 
اّلذين وقفوا موقفا عدائيا من علم  اأولئك  ولقد كان الجاحظ من 
العرو�س، راف�صا له، م�صتنكرا متهّكما بما جاء به من معارف وقواعد 
واأ�صول، وذلك انطالقا - ح�صب زعمه - من غمو�صه و�صعوبة تعّلمه،  مع 
عدم فائدته وجدواه، حيث يقول في هذا ال�صاأن: »العرو�س علٌم مردود، 
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بم�صتفعلنومفعولن،  العقول،  ي�صتكُدّ  مجهول،  وكالم  مرفو�س،  ومذهٌب 
من غير فائدة وال مح�صول«)14(.

وقد حاول بع�س المتكّلمين واأهل الجدل في ع�صر الخليل اأن ينزعوا 
من ال�صفة العلمية، ليدخلوه في باب اللهو والعبث، حيث روي عن اأحدهم 
اأّنه قال عن الخليل اأّن كان »كان م�صروفا عن اإدراك الحكمة اإاّل عن النحو 
والعرو�س، وما كّل اإن�صان يفطن لنق�صه، واإّنه كان مح�صورا الطبع عن 
تفّهم فنون من العلم رام تعّلمها فبقي فيها كااّل حّيرا. فمن تلك الفنون 
علم الغناء واالإيقاع، وعلم الكالم والجدل، وعلم ال�صطرنج والنرد. فاأّما 
علم الغناء واالإيقاع فاإّنه و�صع فيه كتابا و�صّماه تراكيب االأ�صوات، وهو لم 
يعالج وترا قّط، وال م�ّس بيده ق�صيبا، وال كثرت م�صاهدته للمغّنين«)15(.

ومهما كان اأ�صا�س بع�س هذه الروايات القديمة اّلتي حاولت اأن تنال 
من علم الخليل �صحيحا اأم غير ذلك، فاإّنه مّما ال مماراة فيه اأّن علم 
ي�صتكي  ما  كثيرا  اّلذي  العلم  يظّل  العربية  علوم  اأحد  بو�صفه  العرو�س 
اأدّل على  طالبه ومتلّقوه من �صعوبة فهمه وا�صتع�صاء مدار�صته. ولي�س 
وحديثا  قديما  العرو�س  علم  في  اأّلفت  اّلتي  الكتب  معظم  اأن  من  ذلك 
موؤّلفاتها  عناوين  في  فتك�صف  فيه،  والغمو�س  الغرابة  طابع  على  توؤّكد 
هناك  القديمة  الكتب  فمن  والتو�ّصط.  والت�صهيل  التب�صيط  في  رغبتها 
»الق�صطا�س«)16( و»الوافي«)17( و»اأهدى �صبيل«)18( و»�صفاء الغليل«)19(  
و»الوجه الجميل«)20(. ومن الحديثة هناك »الدليل«)21( و»الوا�صح«)23( 
و»الت�صهيل«)1( و»الثريا الم�صيئة«)24( و»المر�صد الوافي«)25( و»المتو�صط 
الكافي«)26( و»الوارد ال�صافي«)27( وهّلم جّرا. مّما ُينباأ على اأّن دار�صي 
والقّراء عن مدار�صة  المتعّلمين  يعلمون عزوف كثير من  العرو�س  علم 
اإبراز  خالل  من  اإليه  ا�صتقطابهم  يحاولون  فاإّنهم  ولذلك  العلم،  هذا 
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رغبتهم في ت�صهيل ما كان �صعبا، وتب�صيط ما كان معّقدا، وا�صتيفاء ما 
كان منحب�صا. 

اأهمية علم العرو�س  ولقد احتدم النقا�س في الع�صر الحديث حول 
وجدواه، وحول مدى قدرة المتعّلم على درا�صته وا�صتيعاب قواعده. ولئْن 
اتفقوا جميعا على �صعوبته  فاإّنهم  اأهمّيته وجدواه،  بع�صهم حول  اختلف 
وبعد مطلبه. وفي هذا ال�صاأن ي�صير اال�صتاذ كمال ابراهيم اإلى اأّن  »التما�س 
علمي العرو�س والقافية من كتب القدامى من الموؤّلفين والباحثين يتطّلب 
جهدا غير ي�صير، ورّبما عجز الدار�س عن اإدراك ماين�صد فيها، فيترك هذا 
اأو الف�صول  اأّول الطريق، ذلك لما تّت�صم به معظم هذه الكتب  العلم من 
واالأبواب الواردة في كتب االأدب القديمة من اإبهام وتعقيد بحيث تحتاج 
يقّربها  بها  ملّم  اأ�صتاذ  اأو  واألغازها،  اأحاجيها  ح  ويو�صّ يب�صطها  من  اإلى 
الرّزاق  عبد  ذكرها  اّلتي  عينها  المالحظة  وهي  والدار�س«)28(.  للطالب 
محي الدين، حيث ك�صف اأّن المدّر�س اإذا �صرع في تلقين طاّلبه هذا العلم، 
فاإّنه ال محالة �صيجد منهم عزوفا وتخّوفا من درا�صته وتعّلمه، »وياأ�صا من 
بلوغ حّظ من المعرفة له، وتيّقنا من الّر�صوب فيه. ويظّل مدّر�صه الأكثر من 
�صهر يهّدئ من روع هوؤالء، ويخّفف من حّدة ياأ�صهم، ويوؤّكد لهم اأّن قليال 
من ال�صبر والريا�صة على درا�صته �صتك�صف لهم اأّنه فّن �صهل لذيذ، واإّن 
النجاح فيه مي�صور اأكثر من ي�صره في بقّية علوم العربية، واأّن ياأ�صهم من 
النجاح والجدوى �صيتحّول اإلى اليقين بالنجاح، وتاأكيد من بليغ الجدوى. 
للواقع،  ُمجانبا  بالجدوى  وتاأميلهم  بذلك،  تطمينهم  في  المدّر�س  ولي�س 
اأو ممّنيا بباطل«)29(. واأمثلة هذين القولين التفتاأ تعتر�صك كّلما ههمت 

بقراءة كتاب في علم العرو�س اأو مقال حوله.
وهكذا فلئن كان خطاأ الخليل هو في الطريقة اّلتي انتهجها في و�صع 
هذا العلم، فاإّن اّلذين جاوؤوا من بعده اأعيب عليهم اأّن كتبهم لم تكن اإاّل 
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طبعات جديدة بع�صها مزيدة ومنّقحة وبع�صها االآخر م�صّوهة ومهترئة 
كتابه  في  اأني�س  ابرهيم  تحّدث  ولقد  واح��دا.  كتابا  تظّنها  لكاأّنك  حّتى 
»مو�صيقى ال�صعر« عن هذا التكرار الممّل اّلذي اأ�صبحت ت�صهده كثير من 
يتدار�صون  الّنا�س  »وقد ظّل  قال:  الع�صر، حيث  العرو�س في هذا  كتب 
قواعد الخليل ويتفّهمونها حّتى اأّيامنا هذه لم يزد واحد عليها حرفا، بل 
لقد وقفوا عند االأبيات اّلتي ا�صت�صهد بها الخليل واأ�صحابه، ال يتعّدونها 
اإاّل فيما ندر من االأحوال، وال هّم لهم اإاّل تح�صيل تلك القواعد، يرّددون 
م�صطلحاتها، وين�صدون �صواهدها دون اإ�صغاء في غالب االأحيان اإلى ما 

ا�صتملت عليه من نغم ومو�صيقى«)30(. 
الم�سطلح العرو�سي واإ�سكاالته:

العرو�صي  الم�صطلح  اإ�صكالية  عند  العرو�س  اأه��ل  يقف  ما  كثيرا 
ي�صعون  من  طريق  في  عثرة  حجر  تقف  اّلتي  االإ�صكاالت  اأحد  بو�صفها 
يتلقاها  اّلتي  ال�صعوبة  مدى  فيك�صفون  ودرا�صته،  العلم  هذا  تلقي  اإلى 
هوؤالء ويهّمون لفهم هذا العلم وا�صتعاب م�صطلحاته. ولعّل الباحثين في 

الم�صطلح العرو�صي يربطون اإ�صكاالته بمظهرين اأ�صا�صين هما:
اأ  - كثرة الم�سطلحات وت�سّعبها:

معر�س  في  الباحثون  ه��وؤالء  يذكرها  اّلتي  االأ�صباب  اأه��ّم  من  اإّن 
والتنّوع  الكثرة  هذه  هي  العرو�صي  الم�صطلح  اإ�صكالية  عن  حديثهم 
والت�ّصعب اأحيانا في الم�صطلح العرو�صي رغم محدودية علم العرو�س 
وب�صاطته، وذلك من حيث كونه مخت�ّس بجانب من جوانب االأدب فح�صب 
وهو ال�صعر. وفي هذا ال�صاأن ي�صير اأحدهم اأّن �صبب اإعرا�س الدار�صين 
ودنو  وي�صره  �صهولته  مع  به  وتبرمهم  له  »وا�صت�صخافهم  العلم  هذا  عن 
مطلبه هو هذا الح�صد الهائل من الم�صطلحات اّلتي تربو عن الخم�صين 
واإدراك���ا،  حفظا  ا�صتيعابها  المتعّلم  على  ي�صتع�صي  حيث  م�صطلحا، 
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اإلى  اآخر  ي�صير  كما  فيه«)31(.  تفيد  وما  الأجله،  ما خلقت  يفهم  اأن  دون 
اأّن ال�صبب اّلذي يجعل من تلقي علم العرو�س اأمر ع�صيرا هو »اأّنه علم 
تكثر م�صطلحاته وموا�صعاته كثرة بالغة، وهي فيما األف القدماء نقّدم 
اأمام  الطالب  ي�صع  اّل��ذي  االأم��ر  فيها  ال�صروع  وقبل  الدرا�صة  �صدد  في 
ي�صخ�س مداليلها، وال مواطن حدوثها،  كثيرة مت�صابهة ال  م�صطلحات 

ليربط بين الم�صطلح ومكانه، ويدرك حاجته اإليه، وفائدته منه«)32(.
بباقي  قورنت  ما  اإذا  قليلة  وهي  العرو�صي،  الم�صطلح  معاجم  اإن 
اأ�صار اأحدهم - ما يربو عن الخم�صين  العلوم االأخرى، لم تذكر - كما 
اّلذي  فالمعجم  بكثير؛  ذلك  من  اأكثر  حّددت  واإنما  وح�صب،  م�صطلحا 
ب�»الخليل  والمو�صوم  اأبو علي  اإ�صبر ومحّمد  و�صعه كّل من محّمد �صعيد 
معجم في علم العرو�س« قد عّدد لعلم العرو�س ما يقارب 200 م�صطلح. 
باإعداده  قام  اّلذي  والقافية«  العرو�س  علم  في  ل  المف�صّ »المعجم  اأّما 
م�صطلح   500 ي��ق��ارب  م��ا  ح�صد  ق��د  ف��اإّن��ه  يعقوب  بديع  اإم��ي��ل  الدكتور 
العلم،  هذا  على  بال�صلب  يعود  اأن  �صاأنه  من  هائل  عدد  وهو  عرو�صي، 
في�صتع�صي على القارئ االإلمام به واالإحاطة بجميع م�صطلحاته. ولعّل 
الرغبة في تكري�س البعد العلمي للعرو�س والقافية هو اّلذي دفع ويدفع 
الكثيرين من اأهله اإلى تو�صيع دائرة م�صطلحاته مّما �صي�صمح له - ح�صب 

ظّنهم - ببناء هرم ا�صطالحي يليق به.
في  وكثرته  العرو�صي  الم�صطلح  تعّدد  اأ�صباب  اأهّم  عر�س  ويمكن 

النقاط االآتية:
اإلى  اأّدت  اّلتي  اإّن من االأ�صباب  1 - تعّدد الم�سطلح للمفهوم الواحد: 
المفاهيم بم�صطلحات  الرغبة في ربط  الم�صطلح هي  ن�صاأة علم 
به،  الخا�س  م�صطلحه  مفهوم  لكّل  يكون  بحيث  عليها،  مّتفق 
الم�صطلح  اأهّم �صروط  ولذلك كان من  اأبدا.  ينزاح عنه  واّلذي ال 
العلمي  للمعنى  يكون  اأاّل  العلماء  باتفاق  عنها  غنى  ال  اّلتي  العلمي 
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علماء  اأّن  ورغ��م  واحدة)33(.  ا�صطالحية  لفظة  من  اأكثر  الواحد 
اأّن  اإاّل  اال�صطالحية  الموا�صعة  نحو  بعلمهم  ينحون  كانوا  العرو�س 
ما حدث هو عك�س ذلك، حيث يجد الدار�س لهذا العلم عددا من 
بعدد  لذلك  التمثيل  ويمكن  البع�س،  بع�صها  ترادف  الم�صطلحات 
من الم�صطلحات؛ من ذلك مثال م�صطلح الَجزء اّلذي له م�صميات 
عّدة هي: التفعيلة واالأفعولة والمثال والركن والوزن. وفي هذا ال�صاأن 
يقول �صاحب »العيون الغامزة على الخبايا الرامزة« من خالل اإ�صارة 
تنبيهية: »هذه االأجزاء ت�صمى باالأركان واالأمثلة واالأوزان واالأفاعيل 
والتفاعيل«)34(. واالأمر عينه في م�صطلح البيت المدّور؛ حيث ي�صّميه 
كما  و»المو�صول«.  و»الُمدمج«  و»الُمتداخل«  ب�»الُمداخل«  بع�صهم 
ون البحر المتدارك بعّدة م�صطلحات؛ فهو المتداِرك  نجدهم ي�صمُّ
والمتداَرك والمحدث والمخترع والمّت�صق وال�صقيق والخبب و�صرب 
الناقو�س ورك�س الخيل وقطع ميزاب. هذه بع�س من المفاهيم اّلتي 
اّلتي  المفاهيم  بتلك  يتعّلق  فيما  اأّما  وتعّددت.  كثرت م�صطلحاتها 
تلفى لها م�صطلحين فهي كثيرة، حّتى اأّنك تو�صك اأن تقول اأن لكّل 
مفهوم م�صطلحين اثنين كما هو الحال في م�صطلح »البحر« اّلذي 
ُي�صطلح عليه اأي�صا ب� »الوزن«. وكذلك في الدوائر العرو�صية، فكّل 

دائرة لها م�صطلحان، وهلّم جّرا. 
2 - الت�سجير اال�سطالحي: اإّن من اأهّم االأ�صباب اّلتي توؤّدي عادة اإلى 
التفريع  فكرة  هي  العلوم  من  علم  في  الم�صطلحات  دائرة  تو�صيع 
اال�صطالحي اّلتي كثيرًا ما ين�صغل بها الم�صطلحيون، غير واعين 
القارئ  على  وت�صّعب  تعّقده  اأّنها  حيث  من  العلم  على  باأ�صرارها 
ا�صتيعابه وفهمه. وهو ما وقع فيه اأهل العرو�س، اإذ نجد لديهم اإ�صفافا 
في التفريع اال�صطالحي لبع�س المفاهيم مّما يوؤّدي اإلى خلط ولب�س 
فيها جميعا من ذلك مثال مفهوم البيت حيث يذكر له اأهل العرو�س 
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والبيت  الق�صيدة  اأو  الق�صيد  البيت  فهناك  م�صطلحا   26 حوالي 
والقائم  حيح  وال�صّ وال�صالم  والم�صطور  والمنهوك  والمجزوء  الّتام 
بذاته، والُم�صند والم�صّرع والُم�صّرع والم�صّمت والُم�صّمن والمعّلق 
والمهمل  والمنّقط  والملّمع  والمقّفى  والُمقّعد  والمقّطع  والُمفّوف 
والموّحد والمو�صول والوافي والمدّور واليتيم)35(. اأّما اأنواع ال�صعر 
12 نوعا؛  30 نوعا)36(. كما يذكرون للزحاف  فهي كثيرة تربو عن 
ق�صمين  اإل��ى  العلة  ويق�ّصمون  مركّبة.  واأربعة  مفردة  منها  ثمانية 
مزيدة وهي ثالثة اأنواع، وناق�صة؛ وهي ع�صرة. واذا انتقل الدار�س 
يذكر  حيث  كثيرة،  بتفريعات  ي�صطدم  ف��اإّن��ه  القافية  عالم  اإل��ى 
وحدودها  واأنواعها  وحركاتها  حروفها  العرو�صيون  الم�صطلحيون 

وعيوبها ويجعلون لكّل ذلك الم�صطلح الخا�ّس به.   
3 - في الم�سطلح ال�ساذ: يق�صد بالم�صطلح ال�صاذ تلك الم�صطلحات 
اّلتي ترتبط بالمفاهيم ال�صاذة والمهملة اّلتي لم يتقّيد فيها اأ�صحابها 
بالقاعدة، اأو خالفوا بها القيا�س العام. والأن كان مقبوال اهتمام اأهل 
اللغة بال�صاذ انطالقا من رغبتهم في التعريف بما خرج من اللغة 
عن القيا�س حفاظا على المتون اللغوية اّلتي لم تحترم النظام العام 
للغة العربية، فاإّن عمال كهذا في مجال العرو�س ومو�صيقى ال�صعر 
لي�س له من داع، وذلك اأّن االإ�صارة تكفي للتدليل على ذلك من دون 
التاأ�صي�س له بعمل ا�صطالحي قد يو�صع من دائرة اال�صطالح، ويعقّد 

من عملية تلقّي علم العرو�س.
الّتي  االأوزان  عن  البحث  في  اأنف�صهم  العرو�س  اأه��ل  اأجهد  ولقد 
خالفت النظام العرو�صي العام لبنية ال�صعر العربي. ولم يكتفوا بذلك 
بل اأدخلوها �صمن المو�صوعة الم�صطلحية لهذا العلم. كما يتجّلى ذلك 
في باب العلل، حيث نجد جملة من الم�صطلحات تدخل �صمن ما ي�صّمى 
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والخرب  وال�صتر  والثرم  والثلم  والخزم،  الخرم،  وهي  ال�صاذة  بالعلل 
والع�صب والق�صم والجمم والعق�س. وهذه الم�صطلحات الّتي قد يجهد 
ال�صعر  باأوزان  لها تماما  وا�صتيعابها ال عالقة  الدار�س نف�صه في فهمها 
البحور  على  البحث  في  كثيرا  العرو�س  اأهل  تركيز  اأّن  كما  ال�صحيح. 
المهملة وتحديد م�صطلحاتها لي�س له ما يبّرره، وذلك اأّن ال�ّصعر هو اّلذي 
يخترع االأوزان، ولي�صت االأوزان هي اّلتي تخترع ال�صعر. وفي هذا ال�صدد 
نجد العرو�صيين ي�صيرون اإلى عدد من البحور اّلتي ي�صّمونها بالمهملة، 
والمتّئد  )الو�صيم()38(،  الممتد  )الو�صيط()37(،  الم�صتطيل  فيذكرون؛ 
)القريب()41(،  المن�صرد  )الُم�صاكل()40(،  المّطرد  )الغريب()39(، 

والمتوّفر )المعتمد()42(، والفريد)43(، والعميد)44(.
م�صطلحات  من  المو�ّصحات  �صعر  وّل��ده  ما  ِبّلة  الطين  زاد  ومّما 
حّتى  العربي،  العرو�صي  للدر�س  المتابع  ذاك  اأو  الطالب  كاهل  اأرهقت 
الهائل  الح�صد  هذا  حمل  على  يقوى  ال  يكاد  نف�صه  العرو�س  علم  لكاأن 
الخليلي-   بالعرو�س  يربطها  ما  مع  فالمو�صحات-  الم�صطلحات.  من 
هذا  في  ُيذكر  وم�صطلحاتها.  اإيقاعتها  لتنّوع  ا  خا�صّ علما  ت�صّكل  تكاد 
المطلع،  المو�ّصح:  باأجزاء  ي�صّمى  ما  فهناك  عّدة؛  ال�صدد م�صطلحات 
المعربة،  العامية،  )الخرجة  الخرجة  مط،  ال�صِّ الدور،  الغ�صن،  القفل، 
االأعجمية(. وهناك اأنواعه: التفويف، الت�صريع، االإجازة، التثليث والتربي 

والتخمي�س، والت�صميط والت�صطير، والحالي، واالأرقط اإلى غير ذلك.
ب - غرابة الم�سطلح:

علم  من  �صّعبت  قد  وت�ّصعبه  العرو�صي  الم�صطلح  كثرة  كانت  اإذا 
الم�صطلح  غمو�س  فاإّن  وتعّلمه،  تعليمه  طريقة  من  وعّقدت  العرو�س، 
وغرابته اأحيانا قد زاد من عزوف المتعّلمين عنه وتبّرمهم به. ذلك اأّن 
عددا من م�صطلحات العرو�س اأ�صبحت تبدو للبع�س وكاأّنها مجّرد رموز 
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بل هي األغاز واأحاج. وفي هذا ال�صاأن ي�صير اأحدهم اإلى اأّن م�صطلحات 
ملحظ  غير  من  والّت�صمية  االعتباط،  فيها  »الغالب  واأ�صماءه  العرو�س 
هو  كما  والم�صّميات  االأ�صماء  بين  م�صت�صعر  ربط  هناك  فلي�س  م��درك، 
الحال في بقّية علوم العربية، فاإّن ت�صمّية الفاعل ب� »فاعل« في علم النحو 
ُمنتزعة من كونه فاعال، وت�صمية المفعول به ب�مفعول به اأو فيه اأو الأجله اأو 
معه منتزعات من موؤّدياتها، وكذلك بقّية الم�صطلحات. لذا ي�صهل على 
طالب النحو الربط بين الكلمة وموؤّداها، وبذلك ي�صهل اإدراكها وحفظها 
والتمييز بين مختلف الم�صطلحات. ولي�س غالبا كذلك في م�صطلحات 

علم العرو�س«)45(.  
ويّقدم لنا الدار�س بع�س هذه الم�صطلحات اّلتي لم يوّفق اأهلها في 
اختيارهم، فيذكر مثال م�صطلح البيت اّلذي لم ُيفلح في انتقائه، اإذ لم 
نتبّين  نكاد  وال  عر،  ال�صِّ ببيت  عر  ال�صَّ بيت  ه  �ُصبِّ "اأّن  �صوى  فيه  االأمر  يكن 
هذا  اأج��زاء  اأ�صماء  واأطلقت  اللفظتين.  وحدة  في  اإاّل  هذا  لل�صبه  وجها 
المعتر�صة،  بالخ�صبة  عر  ال�صِّ البيت  من  ج��زء  ي�صّبه  فكان  ذل��ك،  على 
وي�صّمى »عرو�صا«، وجزء ي�صّبه بالوتد في�صّمى »وتدا«، وذاك ي�صّبه بالحبل، 
عر  ال�صِّ لبيت  يّتفق  ما  اإلى  االأمر  واأنجز  ثقيال«.  اأو  »�صببا خفيفا  في�صّمى 
االأ�صماء على  و»ترفيل«. وّزعت هذه  و»تّذييل«  من »كّف« و»خبن« و»طّي« 
اال�صم على ذلك  �صبب مفهوم الختيار هذا  دون  م�صّميات عرو�صية من 
الم�صّمى دون غيره، وكذلك الحال في م�صطلحات »الحذف« و»الوق�س« 
في  ُمدركا  �صبب  ال  االأ�صماء  هذه  من  كاّل  ف��اإّن  و»القب�س«،  و»االإ�صمار« 
اختيارها بالّذات. لهذا ترى اأّن حفظ هذا الم�صطلحات وت�صخي�صها في 

الذاكرة ي�صعب على اأ�صاتذة العرو�س، فكيف الحال بالطاّلب؟«)46(. 
للتدليل  الدار�س  بها  ا�صتعان  اّلتي  االأمثلة  اأمر هذه  ومهما يكن من 
الدال  بين  الداللية  للعالقة  وافتقاده  العرو�صي  الم�صطلح  غرابة  على 
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والمدلول، فاإّنه مما ال �صّك فيه اأّن بع�صا من م�صطلحات العرو�س- اإن 
لم نقل الكثير منها - تتمّيز بعدم الف�صاحة، ف�صال على افتقادها الداللة 
عملية  �صفو  يعّكر  قد  مّما  عليه،  ال��ّداّل  للمو�صوع  والعلمية  ال�صريحة 
تو�صيل علم العرو�س، حيث يعجز المتلّقي عن فهم هذه الم�صطلحات، 
وا�صتيعاب مدلولها. ولعّل اإطاللة �صاملة على الم�صطلح العرو�صيلتك�صف 
االأثر  له  كان  الم�صطلح  و�صع  الخليلفي  اتبعه  اّلذي  المنهج  اأّن  للقارئ 
اأّن  حيث  ومدلوله،  الم�صطلح  بين  االنف�صال  هذا  اإح��داث  في  الكبير 
تركيزه على اختيار الم�صطلحات من بيئته الخارجية جعله يقع اأحيانا 
فري�صة لذلك المنهج، فهو ال يهتّم اأحيانا بالحقل الداللي اّلذي يرتبط 
ما  عين  وهو  ذات��ه.  الم�صطلح  بداللة  اهتمامه  قدر  الم�صطلح  هذا  به 
درج عليه من جاوؤوا بعده، وال�صّيما فيما يتعّلق بفّن المو�صحات اّلذي لم 
اأهمية الم�صطلح ودوره في تو�صيح كثير من ق�صايا  اأ�صحابه  يراع فيه 
ح غرابة الم�صطلح العرو�صي عبر  اأّن نو�صّ المو�صح المو�صيقية. ويمكن 

النقاط االآتية:
الّتي ا�صتخدها الخليل  اإّن كثير من الم�صطلحات  1 - عدم الف�ساحة: 
تبدو غريبة  الف�صاحة، فهي  �صروط  كثير من  اإلى  تفتقر  في علمه 
م�صتع�صية على الفهم، متنافرة الحروف، تفتقر للو�صوح وال�صال�صة 
وال�صهولة، ي�صعر الملّتقي اإزاءها بالنفور وعدم التقّبل. ولئن �ُصفع له 
على  تدليال  ال�صائنة  الم�صطلحات  لبع�س  ا�صتخدامه  ما   حّد  اإلى 
اختياره  مثل  فاالأولى  غيرها.  في  له  ُي�صفع  ال  فاإّنه  مدلولها،  �صين 
وهي  اآنفا؛  ذكرتها  اّلتي  ال�صاذة  العلل  على  الدالة  للم�صطلحات 
م�صطلحات، واإّن كان قبح مظهرها ولفظها دّل عن قبح مدلولها، 
نجد  حيث  متلّقيها،  على  ال�صلبي  تاأثيرها  من  يمنع  لم  ذلك  ف��اإّن 
المتعّلم ينفر منها ال�صّيما واأّنه ال عالقة وا�صحة بين داّلها ومدلولها. 
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واإذا كان االأمر فيها مقبوال اإلى حّد ما، فاإّن بع�صا من الم�صطلحات 
من  مدلولها،  قبح  ع��دم  رغ��م  اأي�صا  ف�صيحة  غير  تبدو  االأخ���رى 
التمالط)التمليط(،  االإلجاء،  الت�صعيث،  ال�صمط،  الخزل،  مثل: 
اإلى  تفتقر  اّلتي  الم�صطلحات  من  ذلك  غير  اإلى  القوادي�صي)47( 

الف�صاحة واالإبانة. 
على  تدّل  عالمة  هو  اللغوي  الم�صطلح  اإّن  الم�سطلح:  اعتباطية   -  2
عن  يختلف  وهو  الجماعية،  للذاكرة  مواطئة  خالل  من  مو�صوعها 
اأو انتفاء االعتباطية. ففاعلية  اإذ ي�صتوجب عدمية  االإ�صارة اللغوية 
الم�صطلح اإّنما تكمن في »كونه ت�صّورا اأو حّدا تواطاأ عليه النا�س، 
بال�صورة  ال���دال  ال�صوت  لعالقة  ع��ّدة  ت�����ص��ّورات  بين  م��ن  و���ص��اع 
الذهنية، ومن ثّم فاإّن العالقة بين ال�صوت الدال وال�صورة العينية 
اال�صطالح  اأ�صل  في  تدخل  ال  قد  االعتباطية  فعالية  بها  والمنوط 
على  االعتباطية  �صفة  ينفي  اأن  اأدعى  وهذا  وال�صيوع.  التواطوؤ  وال 
الم�صطلح، ثّم هو لّما يزل على فعاليته في تداول المادة المعرفية 
تتمّتع  اأن  الماّدة  لهذه  والبّد  االأوح��د.  الت�صّور  المرجعية من هالل 
من  ي�صير  غير  بقدر  ن  تتح�صّ واأن  التداول،  في  المعياري  بحّقها 
المناعة في مقاومة التحّول الداللي، حفاظا على االأ�صول تجريدية 
الفكر وعملية التوّجه. وهو ما يتطّلب بال�صرورة تجريد الم�صطلح 
وفق  بانطياعها  تتمّتع  اللغوية  االإ�صارة  كانت  واإذا  االعتباطية.  من 
توّجهات ال�صّياق فاإّن ما يرجع ذلك اإلى كينونتها اّلتي تت�صّكل على 
الم�صتوى الذهني من عّدة ت�صّورات هي مرادفات المعنى ومثيرات 
م�صار  بين  المطروح  للفكر  اّت�صاق  اإاّل  ال�ّصياق  ن�صق  وما  الداللة، 

الداللة العامّة وداللة اأحد ت�صّورات هذه االإ�صارة«)48(.
انطالقا من هذه الفر�صية اّلتي اأ�صبح يتمّتع بها الم�صطلح العلمي، 
واّلتي ت�صمح له بتحقيق فاعلية التوا�صل، وت�صهيل نقل العلوم والمعارف 
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اأكثر  قدرة  يمنحه  مّما  والمدلول،  الدال  بين  العالقة  و�صوح  من خالل 
م�صا�س  اأّي  ف��اإّن  المتحّرك،  اللغوي  العالم  في  وال�صمود  الثبات  على 
اأو عدم تقّيد بها في الموا�صعة اال�صطالحية قد يفقد  بهذه الخا�صية، 
الم�صطلح قيمته العلمية، مّما قد يوؤّثر �صلبا على العملية التوا�صلية. وهو 
ما وقع فيه الم�صطلحيون العرو�صيون حيث نجد عددا من م�صطلحات 
الم�صطلح  بين  الداللية  العالقة  النتفاء  وا�صحة  غير  العرو�س  علم 
اأنواع الزحاف والدالة على العلل  ومفهومه. فالم�صطلحات الدالة على 
وخا�صة منها ال�صاذة لم يوّفق في اختيارها الأّن هناك اإبهام في العالقة 
الّتى تربط بين مفهومها وداللتها اللغوية. كما اأّن هناك تباينا بين حقولها 
الداللية اّلتي تجعل المتلّقي غير قادر على ربط الدوال بمداليلها. ويمكن 

اأن ن�صتو�صح ذلك عبر الجدول االآتي:
الم�سطلح

1. الخبل

2. الثلم

3. الثرم

4. ال�صتر

5. الع�صب

6. الحزم

الجنون وف�صاد الراأي
الخلل في االإناء والحو�س

وال�صن  االإناء  انك�صار 
وغيرهما

العين  جفن  انقالب 
االأ�صفل

ذه������اب اأح������د ق��رن��ي 
الكب�س

ن�صم اللوؤلوؤ

ب من الخبن والطّي زحاف مركَّ
الخرم  دخول  وهي  �صاذة،  علة 

على فعولن ال�صحيحة
الخرم  دخ��ول  وهي  �صاذة  علة 

على فعولن المقبو�صة
الخرم  دخول  وهي  �صاذة،  علة 

على مفاعلين المعقولة
علة �صاطة، وهي دخول الخرم 

على مفاعلين المعقولة
زي����ادة م��ن ح���رف اإل���ى اأرب��ع��ة 

حروف في اأول ال�صدر

مفهومهلغــــــــة
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اّلتي ينك�صف من خاللها  فهذه بع�س من الم�صطلحات العرو�صية 
ذلك التباين الظاهر بين الم�صطلح ومفهومه، ولعّل ذلك مرّده اإلى اأّن 
اختيارهم  نهجا ع�صوائيا في  ينتهجون  كانوا  العرو�صيين  الم�صطلحين 
للم�صطلح، حيث نجد اأّن بع�صا من هذه الم�صطلحات العرو�صية ترتبط 
بالبيت العربي؛ فهناك العرو�س)49( وال�صبب والفا�صلة والوتد، وبع�صها 
وال�صلم والجمم  والق�صم  والع�صب  وال�صتر  والثرم  بالحيوانات؛ كالثلم 
والعق�س، وبع�صها االآخر بالثياب؛ التذييل والترفيل اإلى غير ذلك. ولي�س 
اأ�صنان  اأحد  فذهاب  والم�صطلح،  المفهوم  بين  وا�صحة  عالقة  هناك 
اأو بع�صها ال عالقة له كثيرا بما يحدث للبيت ال�صعري �صوى في  ال�صاة 

ملمح الف�صاد والقبح اّلذي يبدو على الطرفين.
اّلتي  ال�صروط  اأه��ّم  اأحد  اإّن  الواحد:  للم�سطلح  المفاهيم  تعّدد   -  3
يجب اأن تراعى في و�صع الم�صطلح هي داللته االأحادية اّلتي تجعله 
مطابقا لمعناه دون غمو�س اأو لب�س. ولذلك فاإّن و�صوح الم�صطلح 

الم�سطلح
7. التذيل

8. الترفيل

9. الت�صبيغ

10. التفويف

ذال الثوب اأو الفر�س

اإطالة ذيل الثوب

اإطالة الثوب - ا�صتيفاء 
الو�صوء

ال��ت��ف��وي��ف م��اأخ��وذ من 
اأي  ال���م���ف���ّوف  ال���ب���رد 

ط المخطَّ

زي����ادة ح���رف ���ص��اك��ن ع��ل��ى ما 
اآخره وتد مجموع

ما  ع��ل��ى  خفيف  �صبب  زي����ادة 
اآخره وتد مجموع

زيادة �صاكن على ما اآخره �صبب 
خفيف

معان  ل��ه  ال��ذي  ال��واح��د  البيت 
منف�صلة،  جمل  ف��ي  مختلفة 

مت�صاوية اأو متقاربة في الوزن

مفهومهلغــــــــة
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المفرد اإّنما يرتبط في مقامه االأّول بو�صوح المفهوم اّلذي يدّل عليه 
�س  الم�صطلح، ويتحّدد في اإطار نظام المفاهيم في داخل التخ�صّ
علمية  تحقيق  في  ودوره  ال�صرط  ه��ذا  اأهمية  ورغ��م  الواحد)50(. 
الم�صطلح اإاّل اأّن الباحث في كثير من االأحيان ما ي�صطدم بجملة 
اأو  معناها،  عن  تبين  اأن  تكاد  ال  اّلتي  الغام�صة  الم�صطلحات  من 
اأّنها تختلط بغيرها من الم�صطلحات، وهو ما يوؤّدي عادة اإلى توليد 
م�صطلحات جانيبة من قبل بع�س الم�صطلحين �صفاعة للم�صطلح 
في  الدار�س  يلم�صه  ما  وهو  اال�صطالحية.  �صمته  فقد  اّل��ذي  االأّول 

بع�س م�صطلحات علم العرو�س من ذلك مثال: 
فّن  وفي  وعجز،  �صدر  الخليل  عند  هو  اّل��ذي  البيت  م�صطلح   -  1
المو�ّصحات هو الدور)51( عند البع�س، والدور والقفل)52( اّلذي 

يليه عند البع�س االآخر)53(. 
ال�صطرين، كما  المو�صول  البيت  ويطلق على  المدور  2 - م�صطلح 
يطلق اأي�صا على ال�صعر اّلّي ُيكتب على �صكل دائرة وُيعّلق على 

الجدران. 
عيوب  من  عيب  على  ي��دل  م�صطلح  وه��ي  االإج���ازة؛  م�صطلح   -  3
القافية، كما يدّل اأي�صا على نوع ال�صعر ينظمه �صاعران االأول 

ياأتي ب�صطر واالآخر يكمله. 
4 - م�صطلح المتدارك؛ وهو اأحد البحور ال�صعرية، وهو اأي�صا نوع 

من اأنواع القافية. 
الخال�سة:

على  تعديل  اإح��داث  في  رغبتهم  عن  العرو�س  اأه��ل  بع�س  تحّدث 
والطرائق  ال�صبل  عن  البحث  في  اجتهدوا  وقد  العرو�س.  م�صطلحات 
ب�صكل  المتلّقي  اإل���ى  العرو�صي  الم�صطلح  و���ص��ول  بت�صهيل  الكفيلة 
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من  الباحث  تعّجب  ولكم  خا�س.  بوجه  والمتمّدر�صين  والطالب  عام، 
بع�س  في  التعديل  اإمكانية  ح��ول  اأحدهم  طرحه  اّل��ذي  الت�صاوؤل  ذل��ك 
وردت  كما  العربي  ال�صعر  بن�صو�س  يم�ّس  ال  بما  العرو�س  م�صطلحات 
في دواوينها)54(. ول�صنا ندري ما ال�صبب اّلذي دعاه اإلى طرح مثل هذا 
الت�صاوؤل، وكاأن هناك عالقة تالزمية بين الم�صطلح العرو�صي وال�صعر 
العربي، فاإن اأنت اأخللت بالم�صطلح اختل ال�صعر. وهو ما يتنافي تماما 
مع طبيعة الم�صطلح العلمي اّلذي هو مجّرد مواطئة ا�صطالحية الغر�س 

منها توحيد المفاهيم العلمية حول الظواهر االإن�صانية عموما. 
كما اأّن �صوؤاله حول الحدود اّلتي يجب اأن ي�صل اإليها هذا التعديل مع 
ما فيه من جوانب ال�صّحة ال ينبي على اأ�صا�س �صليم، وذلك اأّن التعديل 
في الم�صطلح العرو�صي يجب اأال يعيقه اأّي حّد �صوى ذلك اّلذي يخرج 
بالم�صطلح من دائرته العلمية ويفقده كثيرا من مزاياه. فالم�صطلحات 
اأو  بع�صها  غّير  »اإذا   - ذلك  اإلى  نف�صه  الدار�س  اأ�صار  كما   - العرو�صية 
العرو�س.  �صي�صاعد على �صهولة فهم  فاإّن ذلك  االآخر  اأدمج في بع�صها 
خ�صو�صا بعد اأن تفّرعت وكثرت حّتى اأ�صبحت تقارب »اللوغاريتمات«. 
اأكثر  التعديل من�صّبا  اأن يجعل هذا  الباحث  اأن يكون في اعتبار  ويجب 
الق�صائد  اأوزان  معرفة  وه��ي  العرو�س؛  في  التطبيقية  الناحية  على 

وبحورها دون عناء اأو التبا�س«)55(.
ولقد ذكر بع�صهم اأّن ال�صبيل اإلى حّل م�صكلة الم�صطلح العرو�صي 
بمعنى  ُم�صعرة  اأ�صماء  واختيار  االأ�صماء  ه��ذه  تبديل  في  تكمن  اإّن��م��ا 
فيتمّكن من  الم�صطلح،  ت�صخي�س  المتعّلم  ي�صهل على  م�صّمياتها، حّتى 
حفظه)56(. ومع اأّن هذا المطمح العلمي هو اأحد اأهّم الغايات اّلتي  من 
اإاّل اأن ذلك  �صاأنها اأن تمنح علم العرو�س كثيرا من المرونة والطواعية 
على  وانحبا�صه  انغالقه  من  يخرج  اأن  العلم  لهذا  ن�صمح  حّتى  يكفي  ال 
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يّت�صم  عمال  يكون  واأن  البّد  العمل  اأّن  الباحث  راأى  فقد  وعليه  متلقّيه. 
بالجّدية والدّقة والتركيز مع مراعاته لل�صمولية والعلمية اّلتي من �صاأنها 
اأن تحافظ على النظام العام اّلذي يخ�صع له الم�صطلح العرو�صي. ولقد 

راأى اأن يكون العمل وفق ما يلي:
اّلتي ترتبط بالمفاهيم  اأمكن عن تلك الم�صطلحات  1 - اال�صتغناء ما 
اأو - على االأقّل - عدم التركيز  ال�صاذة والهام�صية لعلم العرو�س، 
عليها كثيرا عند اال�صطالح، كاأّن ُيعتمد فيها على االإ�صارة والتمثيل 

فقط.
من  اّلتي  اال�صطالحية  التفريعات  تلك  على  االإمكان  قدر  االبتعاد   -  2
يخدم  ال  بما  العرو�س  لعلم  اال�صطالحية  الدائرة  تو�ّصع  اأن  �صاأنها 
عملية  من  ويع�ّصر  العلم  هذا  اأجلها  من  و�صع  اّلتي  العامّة  الغايات 

تلقينه وتدري�صه.
3 - اإعادة مراجعة مو�صوع التفعيالت والبحور ال�صعرية مراجعة دقيقة 
بالنظام  الم�صا�س  دون  بع�صها  اإلغاء  اأو  تماما  لتغييرها  و�صاملة 
العام اّلّذي يحتكم اإليه ذاك الم�صطلح العرو�صي كما حدث ذلك 
بع�س  اإلغاء  اإمكانية  على  للتدليل  اأحدهم  اختاره  اّلذي  المثال  في 
التفعيالت، حيث   ك�صف اأّنه باالإمكان اإلغاء »م�صتفع لن« المكّونة - 
اأهل العرو�س - من �صببين خفيفين يف�صلهما وتد مفروق،  ح�صب 
واالكتفاء ب�»م�صتفعلن« المكّونة من �صببين خفيفين فوتد مجموع مع 
كان  قد  االأ�صتاذ  ولعّل  الطي)57(.  يلحقها  ال  اأّنه  اإلى  فقط  االإ�صارة 
مت�صّرعا قليال في هذا التمثيل، ذلك اأّن »م�صتفعلن«، اإن قبلنا بعدم 
الكّف،  عن  �صنقول  فماذا  �صحيح،  اأم��ر  وهو  عليها،  الطي  دخ��ول 
وهو مّما يجوز دخوله عليها اأي�صا. اأّما ما ذكره حول اإمكانية اإلغاء 
في  قليال  بالتغيير  الخفيف«،  »مجزوء  مجّرد  واعتباره  المجتّث، 
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المجزوء، بجعله م�صتمال على ما حذفت تفعيلة من  البيت  مفهوم 
اأّوله اأو اآخره)58(، فهو مقبول ابتداء، غير اأّنه يجب النظر فيه جّيدا 
حّتى ال يحدث خرم لقاعدة عرو�صية من �صاأنها اأن تخلخل النظام 

العام لعلم العرو�س.
لغرابتها  �صواء  الف�صاحة  اإل��ى  تفتقر  اّلتي  الم�صطلحات  تغيير   -  4
تالئم  جديدة  اأخ��رى  بم�صطلحات  ون�صازها  لثقلها  اأو  وغمو�صها 
الذوق الحديث، وتدّل داللة �صريحة على مو�صوعها من غير اعتباط.
5 - التخفيف قليال مّما ي�صّمى بالزحافات والعلل، كاأن تحذف ما ي�صّمى 

بالمركّبات، مثل الزحاف المرّكب والعّلة المرّكبة   

الهوامـــ�ض

�صنة  للكتاب،  العامة  الم�صرية  الهيئة  النقدي،  الم�صطلح  نظرية  جاد:  محمد  عّزت   )1(
2002م، �س 8/7.

)2( الجاحظ: البيان والتبيين، ج 1، تحقيق: عبدال�صالم هارون، مطبعة الخانجي، القاهرة 
- م�صر، ط 7 )1418ه�- 1998م(، �س 139.

�صنة  للكتاب،  العامة  الم�صرية  الهيئة  العرب،  عند  المنهجي  النقد  مندور:  محمد   )3(
2007م، �س 61.

)4( عبداهلل بن المعتّز: البديع، تعليق: اإغناطيو�صكرات�صقوف�صكي، دار الم�صيرة، بيروت، ط3 
)1982م(، �س 2 و3.

)5( قدامة بن جعفر: نقد ال�صعر، تحقيق وتعليق: محّمد عبد المنعم خفاجي،  دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان، )د ت(، �س 68.

االعامة  الهيئة   ،2 م  العربية،  اللغة  مجمع  اأقّرها  اّلتي  والفّنية  العلمية  الم�صطلحات   )6(
ل�صوؤون المطابع االأميرية - القاهرة - م�صر، ط 2 )1401ه�- 1981م(، �س 3.

)7( عّزت محمد جاد: نظرية الم�صطلح النقدي، �س 7.
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)8( مّما رواه ابن خّلكان عن الخليل اأّنه اجتمع يوما بابن المقّفع يتحّدثان اإلى الغداة، فلّما 
اأكثر من عقله،  راأيت رجال علمه  المقّفع؟ فقال:  ابن  راأيت  للخليل: كيف  تفّرقا، قيل 
ُينظر:  اأكثر من علمه.  وقيل البن المقفع: كيف راأيت الخليل؟ قال: راأيت رجال عقله 
للطباعة  دار �صادر  عّبا�س،  اإح�صان  تحقيق:   ،2 ج  االأعيان،  وفيات  تاريخ  ابن خّلكان: 

والن�صر- بيروت- لبنان)دت(، �س 146. 
)9( ابن خّلكان: تاريخ وفيات االأعيان، ج 2، �س 145. 

)10( ياقوت الحموي: معجم االأدباء، ج 3، تحقيق: اإح�صان عّبا�س، دار الغرب اال�صالمي - 
بيروت - لبنان، ط 1 )1993م(، �س 1261. 

)11( الدماميني: العيوان الغامزة على الخبايا الرامزة، تحقيق: الح�صاني ح�صن عبد اهلل، 
مكتبة الخانجي- القاهرة- م�صر، ط 2 )1994ه� - 1415م(، �س 13. 

العامة  الم�صرية  الهيئة   ،1 ج  العربي،  ال�صعر  مو�صيقى  يو�صف:  عبدالجليل  ح�صن   )12(
للكتاب، �صنة 1989م، �س 33. 

)13( ابن خّلكان: تاريخ وفيات االأعيان، ج 2، �س 147. 
)14( جميل جبر: نوادر الجاحظ، دار الكتاب اللبناني/دار الكتب الم�صري، ط 1 )2008م(، 

�س 33.
اأ�صعد  تحقيق: محّمد  الت�صنيف،  على حدوث  التنبيه  االأ�صبهاني:  الح�صن  بن  )15( حمزة 
طل�س، مراجعة: اأ�صماء الحم�صي وعبد المعين الملوحي، دار �صادر- بيروت- لبنان، 

ط 2 )1412ه� - 1992م(، �س 120. 
)16( الق�صطا�س في علم العرو�س للزمخ�صري. 

)17( الوافي في العرو�س والقوافي للخطيب التبريزي.
)18( اأهدي �صبيل اإلى علمي الخليل العرو�س والقافية لمحمود م�صطفى.

)19( �صفاء الغليل في علم الخليل لمحمد بن علي المحّلي.
)20( الوجه الجميل في علم الخليل الأبي �صعيد االآثاري.

)21( الدليل في العرو�س ل�صعيد محمد عقيل.
)22( العرو�س الوا�صح وعلم القافية لمحمد علي الها�صمي.

)23( الت�صهيل في علم الخليل الأحمد �صليمان ياقوت. 
)24( الثريا الم�صيئة في الدرو�س العرو�صية لم�صطفى بن محمد �صليم الغالييني البيروتي. 

)25( المر�صد الوافي في العرو�س والقوافي محمد بن ح�صن بن عثمان. 
)26( المتو�صط الكافي في علمي العرو�س والقوافي لمو�صى االأحمدي نويوات. 
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)27( الوارد ال�صافي في علمي العرو�س والقوافي لمحمد ح�صن ابراهيم. 
 - بغداد  المثنى-  مكتبة  من�صورات  والقافية،  ال�صعري  التقطيع  فّن  خلو�صي:  �صفاء   )28(

العراق، ط 5 )1397ه� - 1977م(، �س 7. 
)29( نف�صه، �س 18. 

 47 )1952م(، �س   2 الم�صرية، ط  االأنجلو  ال�صعر، مكتبة  مو�صيقى  اأني�س:  ابراهيم   )30(
و48.  

ال�صّيد  ال�صعيد  محمد  مراجعة:  والقافية،  العرو�س  في  اللباب  �صاهين:  ال�صّيد  كامل   )31(
يو�صف، طبعة على نفقة قطاع المعاهد الم�صرية، )1430ه� - 1984م(، �س 7.

)32( �صفاء خلو�صي: فّن التقطيع ال�صعروي والقافية، �س 18.
)33( اإدري�س الناقوري: الم�صطلح النقدي في نقد ال�صعر، المن�صاأة العامة للن�صر والتوزيع 

واالإعالن-طرابل�س- ليبيا، ط 2 )1394ه� - 1984م(، �س 11.
)34( الدماميني: العيون الغامزة على الخبايا الرامزة، �س 32

)35( ُينظر: اإميل بديع يعقوب: المعجمل المف�صل في علم العرو�س والقافية وفنون ال�صعر، 
الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ط 1 )1411ه� - 1991م(، �س 182-170.

)36( ُينظر: نف�صه، �س 296-281.
)37( وهو مقلوب الطويل ووزنه: مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن   مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

فعولن.
اختالف  هو  للبحور  العلمي  غير  التوليد  هذا  طرحها  اّلتي  ال�صلبية  النتائج  من  لعل ّ  )38(
في  ل  المف�صّ المعجمين»المعجم  بين  ذلك  ظهر  كما  م�صطلحاته،  في  اأهلها  بع�س 
علم العرو�س والقافية« و»الخليل معجم في علم العرو�س« حيث جعل االأّول الو�صيم 
اأحد م�صّميات الممتد اّلذي هو مقلوب المديد ووزنه: فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن   
البحور  اأحد  هو  الو�صيم  اأن ّ الثاني  راأى  حين  في  فاعالتن،  فاعلن  فاعالتن  فاعلن 

المهملة ووزنه هو: فاعالتن فعولن فاعالتن فعولن.
)39( وهو مقلوب المجتث ووزنه: فاعالتنفاعالتنم�صتفع لن     فاعالتنفاعالتنم�صتفع لن    

)40( وزنه: فاع التنمفاعيلنمفاعيلن      فاع التنمفاعيلنمفاعيلن
)41( وزنه: مفعول مفاعيلنمفاعيلن فع    مفعول مفاعيلنمفاعيلن فع

)42( وزنه: فاعالتك فاعالتكفاعالتكفاعالتكفاعالتكفاعالتك. 
اأّن هناك فّرقا بين المعتمد           ولقد زعم �صاحب معجم »الخليل معجم في العرو�س« 

والمتوّفر، فالوزن الذذي ذكرناه هو وزن المعتمد، اأّما المتوّفر فوزنه:
            فاعالتك فاعالتك فاعلن        فاعالتك فاعالتك فاعلن  
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)43( وزنه: مفعول مفاعيل مفاعيل فعول   مفعول مفاعيل مفاعيل فعول
)44( وزنه: مفعول مفاعيلنمفاعيلن فع    مفعول مفاعيلنمفاعيلن فع

)45( �صفاء خلو�صي: فّن التقطيع ال�صعروي والقافية، �س 18 و19.
)46( نف�صه، �س 19.

بذلك  �صّمي  وقد  اأخ��رى.  وتنخف�س  قوافيه  بع�س  ترتفع  ال�صعر  من  نوع  القوادي�صي:   )47(
�صل�صلة  منها  تنتظم  فّخارية  اأوعية  هي  والقوادي�س؛  ال�صانية،  بقوادي�س  له  ت�صبيها 
ال�صانية:  اأّم��ا  المزرعة.  اإلى  البئر  من  الماء  بوا�صطتها  فتغرف  الناعورة،  ُتديرها 
ل في  فهي االإبل ُي�صتقى عليها الدواليب. ُينظر: اإميل بديع يعقوب: المعجمل المف�صّ

العرو�س والقافية ومو�صيقى ال�صعر، �س 379/378. 
)48( عّزت محمد جاد: نظرية الم�صطلح النقدي، �س31/32.

)49( العرو�س: من معانيها العمود اّلذي يتو�ّصط الخيمة.   
القاهرة-   - غريب  دار  الم�صطلح،  لعلم  اللغوية  االأ�ص�س  حجازي:  فهمي  محمود   )50(

م�صر)د ت(، �س 13-12.
)51( الدور هو الق�صم اّلّذي يكون بين قفلين. وهو يتاأّلف من اأجزاء اأقّلها ثالثة، وال تتجاوز 
الخم�صة اإاّل نادر. واالأدوار تتماثل جميعا في المو�ّصح الواحد من حيث عدد االأجزاء، 

ولكّنها تختلف من ناحية القوافي.
في  مّرات  �صّت  غالبا،  يكون،  والتكرار  بقافيته.  يتكّرر  اّلذي  المو�ّصح  من  الجزء  هو   )52(
المو�ّصح التام، وخم�س مّرات في المو�ّصح االأقرع. وُي�صترط في االأقفال جميعا اأن يكون 

لها قواف واحدة في المو�ّصح كّله.
)53 اإميل بديع يعقوب: المعجمل المف�صل في علم العرو�س والقافية وفنون ال�صعر، �س

مكة  الجامعي-  الطالب  مكتبة  والقافية،  العرو�س  في  درا�صات  دروي�س:  عبداهلل   )54(
المكرمة - ال�صعودية، ط 3  )1497ه� - 1987م(، �س 12.

)55( نف�صه، �س07.
)56( �صفاء خلو�صي: فّن التقطيع ال�صعروي والقافية، �س 19.

)57( عبداهلل دروي�س: درا�صات في العرو�س والقافية، �س 12.
)58( ن، �س ن.
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النقدات املبكرة عند العرب

واختالف �سور تاأويلها عند الدار�سني املحدثني

يو�سف الإدري�سي)*(

لكنه  الكثير  ال�شيء  ذل��ك  م��ن  ال���رواة  نقل  وق��د   )...(«
الكتب  م��ن  متمكن  متتبع  تتبعه  ل��و  الكتب،  ف��ي  مفرق 
موافقا  كثيرا  علما  منه  ال�شتخرج  ذل��ك  فيها  ال��واق��ع 
للقوانين التي و�شعها البلغاء في هذه ال�شناعة.« حازم 

القرطاجني، منهاج البلغاء و�شراج االأدباء«.

تقدي������م:
درا�سة  في  دقيقة  لحظة  الع�سرين  القرن  من  الثالثينيات  مثلت 
متونه  في  البحث  على  تقت�سر  فلم  له،  والتاأريخ  القديم  العربي  النقد 
ن�ساأته  حول  بالت�ساوؤل  اأي�سا  ان�سغلت  بل  وتحقيقها،  ن�سو�سه  واإخ��راج 
وبدايات ت�سكله، وهو مطلب علمي كان �سروريا، واقت�سى منهم الحفر 
والأحكام  الجمالية  المواقف  لر�سد  القديم،  العربي  التراث  في  عميقا 
العرب،  عند  النقدي  التفكير  تبلور  بداية  على  الدالة  َرة  الُمَبكِّ النقدية 
اإل اأنه �سادف حدثا دقيقا في تاريخ الثقافة العربية الحديثة تمثل في 
�سعود تيارات فكرية متباينة ينطلق كل واحد منها من مواقف مغايرة 
من التراث، ويحمل »اإيديولوجية« خا�سة، وي�سعى اإلى تمريرها وتاأكيدها 

من خالل تبني اإجابة محددة عن �سوؤال ن�ساأة نقد ال�سعر عند العرب. 

)*( أستاذ جامعي - المغرب.
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الباحثين  عند  القديم  النقد  ن�ساأة  �سوؤال  اأن  يعني  ذلك  كان  ولئن 
فاإن  ذات��ه،  ال��ت��راث  من  الموقف  عن  عمقه  في  ينف�سل  ل  المحدثين 
ال�سعراء والمتاأدبين والعلماء  المتداولة بين  َرة  الُمَبكِّ للنقدات  تقويمهم 
اإلى حد بعيد بكثير من الت�سورات ذات الخلفيات  وغيرهم ظل متاأثرا 
الفل�سفية والفكرية، والتي كان يفر�ض تبنيها النتهاَء اإلى نتائج م�سبقة.   
ذلك اأن كل الباحثين الذين طرحوا �سوؤال الن�ساأة و�سعوا اإلى تقييم 
وتحديدات  للنقد  مختلفة  مفاهيم  عن  ي�سدرون  كانوا  النقدات  تلك 
مختلفة،  اأجوبة  �سياغة  عليهم-�سرورة-  ذلك  يحتم  وكان  له،  متباينة 
والتحديدات  المفاهيم  تلك  تاأمل  ويفيد  له.  متفاوتة  تقييمات  وبلورة 
توجهه  كانت  بل  علمية خال�سة،  تحكمه محددات  تكن  لم  الختيار  اأن 
قناعات مذهبية ومواقف فكرية م�سبقة، واأن التو�سل بت�سور معين للنقد 
الموهمة  العبارات  من  بالرغم   - ين�سد  كان  اإنما  له  خا�ض  تعريف  اأو 
والنتهاء  لتاأويل خا�ض  النت�سار   - وا�ستجالئها  الحقيقة  بالك�سف عن 
اإلى تف�سير معين دون اآخر. وهو اأمر ل يقت�سر على اأولئك الباحثين، بل 
اأي�سا على كل دار�ض يحدد قبل اختيار مو�سوعه منهج مقاربته  ينطبق 

ومفهوما خا�سا له)1(.       
اإلى  �سعت  التي  الدرا�سات  بع�ض  عند  الوقوف  ذلك  لتبين  ويكفي 
»علمي«  موقف  اتخاذ  وحاولت  العرب،  عند  ال�سعر  نقد  لن�ساأة  التاأريخ 
اأ�سحابها  ت��اأث��ر  درا���س��ات  وه��ي  ��َرة،  ال��ُم��َب��كِّ نقداته  م��ن  ودق��ي��ق  وا���س��ح 
بال�سراعات ال�سيا�سية والمذهبية التي كانت معتملة في الم�سرق العربي 
–جراء ذلك- الع�سرين، فانق�سمت  القرن  الثالثينيات من  مع بدايات 
الفكر  يتبنى  �سلفي  اأحدهما  بارزين:  اتجاهين  بين  اأ�سحابها  مواقف 
العلمية  للتراث وممجدة للمنجزات  التاأ�سيلي، ويتخذ مواقف منت�سرة 
للقدامى؛ وثانيهما حداثي يمجد الغرب وينبهر به مطالبا بالتخلي عن 

نتاجات ال�سلف، واتباع - بدل ذلك - ما يقدمه الغرب. 
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القديم  النقد  ق��راءة  م�ستويات  مختلف  بين  ميزنا  قد  كنا  ولئن 
وتقويمه عند الدار�سين بين اتجاهين: �سلفي وحداثي، فاإن ذلك ل يعني 
التي  والنتائج  الأحكام  في  متفقين  كانوا  معا  التجاهين  اأ�سحاب  اأن 
خل�سوا اإليها بخ�سو�ض كينونة هذا النقد والقيمة النظرية والإجرائية 
والمذهبي  الفكري  وت�سورهم  العامة  روؤيتهم  اإن  بل  وت�سوراته،  لآرائه 
تاأويل  في  يختلفون  كانوا  فاإنهم  دون ذلك  ما  اأما  يوحدهم؛  كان  ما  هو 
النقد  ن�ساأة  لمرحلة  الدقيق  التحديد  وفي  وتقييمها،  َرة  الُمَبكِّ النقدات 
العربي القديم، ولعل تلك الختالفات راجعة بالدرجة الأولى اإلى تباين 
ت�سوراتهم وتحديداتهم لمفهوم النقد و�سروط ن�ساأته وتحققه وتطوره، 
َرة  اأكثر مما كانت منبنية على قراءة علمية دقيقة لمرحلة النقدات الُمَبكِّ
وتاأويل عميق لها �سمن �سروطها التاريخية والمعرفية. ويكفي لبيان ذلك 

متابعة بع�ض النماذج التاأويلية وعر�سها. 

1 - الطفولة ال�شائعة للنقد:
يعد طه اإبراهيم من اأوائل الدار�سين الذين اأولوا عناية كبيرة لدرا�سة 
التراث النقدي عند العرب والتاأريخ له، فقد كان خالل الثالثينيات من 
القرن الع�سرين اأ�ستاذا للنقد العربي القديم في جامعة الأزهر، وجمع 
طلبته - بعد وفاته - درو�سه، واأ�سرف على ن�سرها الأ�ستاذ اأحمد ال�سايب 
التاأريخية  »الت�سورات  ت�سمن  خا�ض  كتاب  في  وذل��ك  1937م،  �سنة 
الأولى للنقد الأدبي العربي القديم«، و�سمنها طرح طه اإبراهيم ق�سيتي 

)الن�ساأة( وبداية )التاأريخ( لهذا النقد«)2(.
على  البداية  منذ  حر�ض  �ساحبه  اأن  نالحظ  للكتاب  قراءتنا  وحين 
التعبير عن ت�سوره لن�ساأة النقد عند العرب، فربطه بن�ساأة ال�سعر عندهم، 
يق�ول معبرا عن ذلك:  »1 - اإننا ل نعرف هذا ال�سعر اإل نا�سجا كام�ال، 
�س�عر  وفي  المع�لق�ات،  في  نقروؤه  كما  النغم،  موؤت�لف  التفاع�يل،  من�س�جم 
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ع�سرات الجاه�ليين الذين اأدركوا الإ�س�الم اأو ك�ادوا يدرك�ونه. 2 - واأن هذا 
وروحه)...(  واأغرا�سه  ونهجه  اأعاري�سه  في  عربي  الن�ساأة:  عربي  ال�سعر 
3 - واأن هذا ال�سعر مر ب�سروب كثيرة من التهذيب حتى بلغ ذلك التقان 
الذي نجده عليه اأواخر الع�سر الجاهلي )...( فلم يكن طفرة اأن يهتدي 
العربي لوحدة الروي في الق�سيدة، ول لوحدة حركة الروي، ول للت�سريع 
في اأولها، ول لفتتاحها بالن�سيب والوقوف على الأطالل؛ لم يكن طفرة اأن 
يعرف العرب كل تلك الأ�سول ال�سعرية في الق�سيدة، وكل تلك الموا�سعات 
اإ�سالح  وبعد  ت��ج��ارب،  بعد  كله  ذل��ك  ع��رف  واإن��م��ا  مثال؛  اب��ت��داءات��ه  ف��ي 
وتهذيب. وهذا التهذيب هو النقد االأدبي، اإذا كانت طفولة ال�شعر العربي 
قد غابت عنا، فاإن طفولة النقد العربي غابت معها. واإذا كنا ال نعرف 
ال�شعر العربي اإال متقنا محكما قبيل االإ�شالم، فاإننا ال نعرف النقد اإال 
في ذلك العهد. واأقدم الن�سو�ض التي تدل عليه تعزى في الغالب الكثير 

اإلى ال�سعراء الذين نه�سوا بال�سعر وقووه«)3(. 
اإبراهيم  ط��ه  منظور  ف��ي  والنقد  الأدب  بين  العالقة  تعتبر   
مترابطة ومتفاعلة اإلى حد ي�سعب ف�سل اأحدهما عن الآخر، فالأدب ل 
يقوم -ول يتطور- اإل بوجود حركة نقدية م�ساحبة له ومقومة لأ�ساليبه 
وروؤاه، كما اأن النقد ل يت�سكل - ول ي�ستغل - دون وجود عمل اأدبي. ومن 
هذا المنطلق اأكد اأن ال�سعر الجاهلي لم يكن لين�سج ويبلغ درجة عليا من 
الإتقان وح�سن البناء الأ�سلوبي والتناغم الإيقاعي لو لم تالزمه وت�ساحبه 
الجاهليين،  ال�سعراء  توجيه  على  عليها  القائمون  حر�ض  نقدية  حركة 
وفي راأيه اأن اأبرز دليل على وجود هاته الحركة النقدية اتفاق ال�سعراء 
الجاهليين - بالرغم من تباعد الم�سافة الزمنية والجغرافية بينهم في 
الق�سيدة،  �سكل فني متماثل في �سناعة  العربية - على  الجزيرة  �سبه 
بحيث كانوا ي�ستهلونها بالن�سيب والوقوف على الأطالل لينتقلوا بعد ذلك 
بنائها  على  وذاك  هذا  في  فيحر�سون  الأ�سا�ض،  ال�سعري  غر�سهم  اإلى 



يوسف اإلدريسي
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

43

جـــــذور

على اإيقاع عرو�سي واحد، بحيث يقيمون وزنها على بحر �سعري واحد، 
ويفتتحون مطالعها بالت�سريع، وينهون كل بيت من اأبياتها بقافية واحدة 

وروي واحد. 
ال�سعراء  كل  يتفق  اأن  م�سادفة  لي�ض  اأن  يوؤكد  ذلك  كل  على  وبناء 
الجاهليين والإ�سالميين ويلتزموا بهاته الخ�سائ�ض البنائية، واأن ذلك 
اإنما تحقق بف�سل ر�سوخ روؤية فنية خا�سة نتجت عن �سيادة »فعل نقدي« 
كان يوجههم ويقوم ن�سو�ض الأولين منهم، قبل اأن ي�سل بها اإلى هاته 

الدرجة من الن�سج الفني والتما�سك البنيوي. 
ولئن كان طه اإبراهيم يوؤكد بذلك تالزم الحركتين ال�سعرية والنقدية 
عند العرب منذ الجاهلية، فاإنه يرى اأن اإرها�ساتهما وتجلياتهما الأولى 
قد �ساعتا، فلم ي�سل منهما ما يدل عليهما، وي�سمح بر�سم مالمحهما، 
معها  و�ساعت  طفولته  بذلك  و�ساعت  نا�سجا،  كامال  ال�سعر  فو�سلنا 

طفولة النقد اأي�سا. 
وهو في هذا وذاك يتبنى ت�سورا مفهوميا للنقد هو اأقرب منه اإلى 
عملية  هو  عنده  فالنقد  ال�سطالحي،  المعنى  اإلى  منه  اللغوي  المعنى 
يعبر  كما  االأدب��ي«  النقد  هو  التهذيب  »وهذا  اأ�سا�سا،  وتهذيب  اإ�سالح 
يتكفل  اأن   - وال�سروري  بل   - الجائز  فمن  المنطلق  هذا  ومن  بنف�سه، 
الأ�سا�ض  ذات  »النقدية«  العملية  هاته  بممار�سة  والمتاأدبون  ال�سعراء 
التهذيبي، واأن ينه�سوا بتقويم ال�سعر واإ�سالح ما اعوج منه، وفي الوقت 
الذاكرة  لنا  تحتفظ  اأن   - اأي�سا  والطبيعي  بل   - المنطقي  من  نف�سه 
الثقافية العربية القديمة بال�سعر وحده، واأن تحجب عنا »النقد المبكر« 
مادام تاأخر ع�سر التدوين، وهيمنة طبيعتها ال�سفوية لم ي�سمحا بحفظ 

كل نتاجاتها)4(. 
عن  الدفاع  ي��روم  ل  للنقد  مفهومي  لت�سور  اإبراهيم  طه  تبني  اإن 
اأ�سا�سا قراءة لحظة  ين�سد  النقد« فح�سب، بل  اأطروحة �سياع »طفولة 
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اآليات وت�سورات  اإلى  ن�ساأة الممار�سة النقدية العربية القديمة ا�ستنادا 
خا�سة ت�سمح بتبني تاأويل خا�ض لها، يبروؤها من اأي اأثر دخيل، ويرجع 
الثاني  الن�سف  بعد  ما  اإلى  الأخرى  لالأمم  الدخيلة  العلوم  مع  تفاعلها 
من القرن الثالث للهجرة، وتحديدا اإلى ما بعد اأبي عثمان الجاحظ)5(، 
ولذلك فاإلحاحه على اأن ال�سعر عربي الن�ساأة، اإنما يروم في الوقت ذاته 
متعددة  تجارب  على  انبنى  لكونه  واأ�سالته،  المبكر  النقد  عروبة  تاأكيد 

ومواكبات متوالية للق�سيدة الجاهلية قبل ن�سجها واكتمال ت�سكلها. 
دعوى  على  ه��ذا  بموقفه   - �سمنيا   - ي��رد  اإبراهيم  طه  ك��ان  وق��د 
اأمين  خا�سة  الم�سريين،  الحداثي  الفكر  رواد  وبع�ض  الم�ست�سرقين 
اللذين قدما بحثيهما  1973ه�(  1966ه�( وطه ح�سين )ت  الخولي )ت 
الت�سور،  فيها عن هذا  يدافع  كان  التي  نف�سها  الفترة  في  1931م  �سنة 
وهما البحثان اللذان انتهيا فيهما اإلى الإقرار بف�سل اليونان على العرب 
في ن�ساأة البيان العربي)6(، فاأبرز بدل ذلك اأن ل وجود لأنفا�ض اأر�سطية 
�سيتخذ  القرن  بداية هذا  واأن مع  الثالث،  القرن  القديم قبل  النقد  في 
النقد عند العرب وجهتين: اإحداهما اأ�سيلة، والأخرى متاأثرة بالمنطق 

والفل�سفة والجدل.
2 - اإرها�شات نقدية في القرنين االأولين للهجرة:

د.اأمجد  اأ�سدر  اإبراهيم  طه  كتاب  �سدور  من  �سنوات  ثمان  وبعد 
الطرابل�سي كتابه: نقد ال�سعر عند العرب حتى القرن الخام�ض للهجرة 
طه  كتاب  عن  وروؤيته  منهجه  في  اختلف  واإن   - والكتاب  1945م.  �سنة 
اإبراهيم وغيره من الكتب التي ظهرت في مرحلة متقاربة)7( - لم يخرج 
في طابعه العام عن التاأريخ للنقد العربي القديم، والت�ساوؤل عن طبيعة 
»النقدات المبكرة« وقيمتها، وهو ما يبدو جليا من خالل الف�سل الأول 
في  ال�سفوي  »النقد  لدرا�سة:  الذي خ�سه  الكتاب  الأول من  الق�سم  من 

القرن الأول والثاني للهجرة«.
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وحين قراءة هذا الف�سل يتبين اأن اأمجد الطرابل�سي ينطلق منطلقا 
تاأويليا مغايرا ل�سلفه، بحيث ل يدعي وجود طفولة �سائعة للنقد القديم 
منذ الجاهلية، واإنما يعتبر اأن الأحكام والآراء التي تن�سب اإلى الرعيل الأول 
من ال�سعراء والمتاأدبين تعك�ض - بالرغم من �سعوبة اإثباتها كلها اأو نفيها 
جميعها- جانبا من الن�ساط الجمالي الذي رافق قول ال�سعر عند العرب، 

وتدل على» اأن نقد ال�سعر قد ا�ستهوى العرب منذ الفترة الجاهلية«)8(.
عند  ال�سعر  نقد  لدرا�سة  المالئم  المدخل  اأن  يرى  فهو  ثمة  ومن 
العرب وتاأويله يتمثل في �سرورة البداية من اللحظات المبكرة لن�ساأته، 
والبحث عن المالمح العامة والإرها�سات الأولى الدالة على بداية ت�سكل 

التفكير النقدي عند العرب. 
ويبدو من خالل متابعة مقاربة اأمجد الطرابل�سي لهذه اللحظة من 
التاأويل،  ودقة  النظر  بعمق  تميزت  اأنها  العرب  عند  ال�سعر  نقد  تاريخ 
اأنه  كما  اللحظة،  لهذه  المن�سوبة  والنقدات  الآراء  بكل  ي�سلم  ل  اإنه  اإذ 
التي  بال�سورة  ويفح�سها  يتاأملها  ولكنه  وتف�سيال،  جملة  يرف�سها  ل 
ت�سمح له بالتمييز »بين ال�سحيح منها والزيف«)9(، وهو اإلى جانب هذا 
اإلى ما �سمي مرحلة  تن�سب  التي  الآراء والأحكام  اأهمية  اأن  يوؤكد  وذاك 
النقد ال�سفوي تكمن في اأنها تمثل - بالرغم مما تو�سم به من انطباعية 
�سيوظف  اإذ  المدون؛  النقد  لمرحلة  رئي�سا  نظريا  مرجعا   - وتجزيئية 
ت�سوراتهم  لدعم  ال�سفوية  والأح��ك��ام  الآراء  تلك  الالحقون  النقاد 
الع�سر  عن  المدون  النقد  ورث  »لقد  ال�سدد:  بهذا  يقول  وتاأكيدها. 
الجاهلي وعن القرنين الأولين لالإ�سالم كل هذا التراث ال�سفوي الغزير 
الواعد والب�سيط ال�ساذج. وهو اإرث �سيحافظ عليه ورثته المبا�سرون اأ�سد 
يعار�سونه؛  ما  وقليال  ويقد�سونه،  به  ويوؤمنون  و�سيحترمونه  المحافظة 

و�سيحر�سون على اأن يحلوا ب�سواهده موؤلفاتهم النقدية«)10(. 
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الطور  م��ن  الطرابل�سي  اأم��ج��د  ات��خ��ذه  ال���ذي  ال��م��وق��ف  ه��ذا  ي��دل 
قراءته  اأن  على  وا�سحة  دللة  درا�سته  م�ستهل  في  العرب  عند  ال�سفوي 
للتراث لت�سقط عليه الت�سورات والأحكام الجاهزة، فال ينبري للدفاع 
لكل  يت�سدى  ول  ن�سية،  وحجة  منهجي  �سند  دون  عليه  المتع�سب 
النقدات الموروثة راف�سا اإياها بدعوى عدم ن�سجها النظري وو�سوحها 
عالقته  وفي  داخله  من  يقروؤه  اإن��ه  بل  الإج��رائ��ي،  وتما�سكها  المنهجي 
ب�سروطه المعرفية و�سياقاته التاريخية، محاول –في ذلك- الك�سف عن 
ال�سفوية  النقدات  اأن  اإلى اعتبار  الثقافي الخا�ض. وهو ما قاده  منطقه 
التي تواترت على األ�سنة ال�سعراء والعلماء والرواة واللغويين هي جزء ل 
يتجزاأ من هوية التراث النقدي، وبالتالي ل يمكن لأي حديث عن هذا 

التراث اأن يكون كامال ودقيقا بدونها. 
اإن تركيز العالمة اأمجد الطرابل�سي على تحديد الأ�سول المعرفية 
وف�سال عن  لأن��ه  ج��دا؛  اأم��ر هام  العربي  النقد  تاأ�سي�ض  في  اأث��رت  التي 
اأنه �سيمكن من ر�سم �سورة وا�سحة عن المالمح النظرية التي و�سمت 
النظري  التطور  تتبع  في  لحقا  �سيفيد  الأول��ى،  النقدية  الم�سطلحات 
طبيعة  معرفة  من  بالتالي  و�سيمكن  الم�سطلحات،  لتلك  والإج��رائ��ي 
�سيرورته  عبر  العرب  عند  النقدي  التفكير  على  طراأت  التي  التحولت 
التاريخية. وهذه م�ساألة اأ�سا�ض بالن�سبة اإلى الموؤرخ الأدبي؛ لأنها �ستمكن 
من الجواب عن الت�ساوؤل الآتي: هل تطور النقد العربي نتيجة وعي نظري 
من �سميم الثقافة العربية الإ�سالمية؟ اأم بفعل تاأثره بالثقافات الوافدة؟ 
ومن المالح�ظ اأن الفرق بين طه اإبراهي�م واأمجد الطرابل�سي يتمث�ل 
حول  الكب�رى  والت�سورات  الأحكام  بت�سطير  اكتفى  اإبراهيم  طه  اأن  ف�ي 
طبيعة النقد المبكر وقيمة ن�سو�سه، فركز على التط�ور التعاقبي للن�ض 
النق�دي القديم، وكان كتابه عبارة عن »ملخ�سات تعرف بنقاط التعاقب 
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التي عرفها نقد ال�سعر عند العرب، دون اأي محاولة لبناء هذا النقد بناء 
مفهوميا اأو نظريا قد ن�ستطيع ا�ستح�ساره وتوظيفه �سمن نقد �سعري جديد 
ومطبوع ب�سمات الفكر العربي اأو معالمه«)11(؛ اأما اأمجد الطرابل�سي فلم 
يقت�سر على ر�سد التطور التعاقبي لذلك النقد، بل حر�ض على المتابعة 
ال�سقوط في النطباعية   « والعميقة لمختلف ن�سو�سه، فتجاوز  الدقيقة 
التي ات�سف بها جهد الأ�ستاذ طه اإبراهيم )...(«)12(، فتميزت درا�سته 
مكنها  ما  وه��و  مفهومي)13(،  ونظري  تاريخي،  جانبين:  بين  بجمعها 
ر، ودقة الربط بينها وبين مختلف  الُمَبكِّ النقد  تاأطير مرحلة  من ح�سن 
المراحل الالحقة، كما �سمح لها بالتميز - في المقاربة والتاأويل - على 

كثير من الدرا�سات الالحقة، ومن بينها درا�سة محمد مندور.
3 - المنهج �شرطاً للنقد:

واأمجد الطرابل�سي حر�ض محمد مندور على  اإبراهيم  خالفا لطه 
طم�ض كل المنجزات النقدية قبل القرن الرابع للهجرة، فلم يقت�سر على 
رف�ض  بل  والإ�سالم،  الجاهلية  خالل  ال�سائدة  المبكرة  النقدات  رف�ض 
خالل  ظهرت  التي  النقدية  والمدونات  بالكتب  حتى  العتراف  اأي�سا 

القرن الثالث وبداية القرن الرابع. 
ال�سابقة  النقدية  الكتب  عند  بالوقوف  كتابه  بداأ  اأنه  من  فبالرغم 
المعتز  وابن  276ه�(  وابن قتيبة )ت  231ه�(  لبن �سالم الجمحي )ت 
)ت 296ه�( وقدامة بن جعفر )ت 337ه�( فاأفرد لكل واحد منها وقفة 
خا�سة، اإل اأن وقفته تلك كانت بغاية التاأكيد على خلو كل منجزات اأولئك 
النقاد من النقد بالمعنى الدقيق للكلمة كما يفهمه ويت�سوره، وهو معنى 
والبناء  النظري  الو�سوح  ي�سترط  خا�ض  مفهومي  بت�سور  عنده  يرتبط 
من  المفهومي  الت�سور  هذا  ويت�سح  به،  لالعتراف  المحكم  المنهجي 
قوله: »لحظنا اإذن اأن نقد القرن الرابع قد  كانت له اأ�سول كما كانت له 
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فروع، فو�سعنا من مجال البحث، ولكن مع ح�سره في المتخ�س�سين من 
النقاد وموؤرخي الأدب، بحيث لم نقف وقفات خا�سة عند نقد ال�سعراء 
والمحكمين في اأ�سواق الأدب وما �ساكل ذلك مما نجده في ت�ساعيف كتب 
الأدب والرواية القديمة، وذلك لكي نظل في حدود الفكرة الأ�سا�سية التي 
يقوم عليها هذا الكتاب وهي معالجة النقد المنهجي عند العرب. والذي 
منهج  على  يقوم  الذي  النقد  ذلك  هو  المنهجي  النقد  بعبارة  نق�سده 
اأدبية  بالدر�ض مدار�ض  ويتناول  اأو تطبيقية عامة،  اأ�س�ض نظرية  تدعمه 
ويب�سر  عنا�سرها  ويب�سط  فيها  القول  يف�سل  خ�سومات  اأو  �سعراء  اأو 
بموا�سع الجمال والقبح فيها. ولقد اتخدنا مركزا لهذا البحث الناقدين 
الكبيرين )...( الآمدي �ساحب كتاب الموازنة بين الطائيين، والقا�سي 

)...( الجرجاني �ساحب كتاب الو�ساطة بين المتنبي وخ�سومه«)14(.
يتبين من خالل هذا الن�ض اأن محمد مندور يعتبر المنهج اأ�سا�سا 
�سفة  لي�ستحق  الأدب  دار���ض  اأن  يوؤكد  فهو  ولذلك  نقدية،  عملية  لكل 
الناقد ما لم يتو�سل في درا�سته للن�سو�ض الأدبية باأ�س�ض نظرية وا�سحة، 
ويغنيها بتحليالت دقيقة وتطبيقات عميقة توؤكد نجاعة نظريته وقيمتها 

المنهجية. 
يف�سل  ل  فاإنه  نقدية،  عملية  لكل  �سرطا  المنهج  يعتبر  كان  ولئن 
بين النقد والفن، ففي ت�سوره اأن »النقد في اأدق معانيه هو »فن درا�سة 
اأدبية  المختلفة« وهو روح كل درا�سة  الأ�ساليب  بين  والتمييز  الن�سو�ض 
»لتثير  المثقفين  لكافة  تكتب  التي  الموؤلفات  كل  هو  الأدب  اأن  �سح  اإذا 
لديهم بف�سل خ�سائ�ض �سياغتها �سورا خيالية اأو انفعالت �سعورية اأو 

اإح�سا�سات فنية«)15(.
 وما ي�سير اإليه محمد مندور هنا يعني اأن مفهوم النقد عنده يقوم 
ل  اأنه  معناه  فنا  النقد  يكون  واأن  و»درا�سة«،  »فن«  فهو  اأ�سا�سين،  على 
يخ�سع للقواعد العلمية ال�سارمة، واأن » �سخ�سية الناقد وذوقه وخبرته 
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وا�ستجابته المبا�سرة تلعب دورا اأ�سا�سيا في الممار�سة النقدية«)16(؛ اأما 
اأن يكون درا�سة فمعناه �سرورة اأن يت�سلح الناقد » بالعلوم التي لها �سلة 
من  ال�سخ�سية  ا�ستجاباته  تع�سم  حتى  اللغة  علوم  وخ�سو�سا  ب��الأدب 

ال�سطط وتجنبه الأحكام الجزافية«)17(.
لقد كان محمد مندور يرف�ض -با�ستراطه قيام النقد على »الذوق 
منذ  العرب  عند  �سادا  »النقد«  من  نوعين   - العلمية«  و»الخبرة  الفني« 
الأ�سواق  في  رائجا  كان  ال��ذي  النطباعي  التاأثري  النقد  هما  القدم، 
وكان  والإ�سالمية،  الجاهلية  العربية  والمنتديات  المذاكرة  وحلقات 
تعليلها  دون  والآراء  الأحكام  من  جملة  بت�سطير  اأ�سحابه  فيه  يكتفي 
للقواعد  ينت�سر  الذي  ال�سارم  المو�سوعي  والنقد  عليها؛  وال�ستدلل 
الذاتية  للميول  تام  واليقينية ويحر�ض على تطبيقها في غياب  ال�سلبة 
والنطباعات الفنية ل�سخ�سية الناقد، كما هو الحال مع قدامة بن جعفر 

واأبي هالل الع�سكري.
ولئن كان قد �سطب بذلك على كثير من المنجزات النقدية القديمة، 
وهو  له،  مفهومه  مع  يتوافق  ما  اإل  النقد  من  يعنيه  يكن  لم  لأنه  فذلك 
ما لم يجده متحققا اإل لدى الآمدي في كتابه: الموازنة بين الطائيين، 
قال  بحيث  وخ�سومه،  المتنبي  بين  الو�ساطة  كتابه:  في  والجرجاني 
عنهما: » وفي الحق اإن النقد العربي لم يخلف غير كتابي " الموازنة" و 
" الو�ساطة"، ففيهما نجد النقد باأدق معاني الكلمة. اإذ يتناول الكتاب 
الأول �سعر اأبي تمام و�سعر البحتري ينقدهما نقدا دقيقا مف�سال: نقدا 
منهجيا. كما يتناول الثاني المتنبي بالنظر في �سعره وتف�سيل ما له من 

ف�سل والرد على خ�سومه او التما�ض الأعذار له«)18(.
اإن هذا المفهوم الدقيق والخا�ض للنقد الذي تبناه محمد مندور ل 
ينطلق من طبيعة النقد العربي القديم وخ�سائ�سه النظرية ومرتكزاته 
العلمية، كما اأنه ل يعنى بالنظر اإليه �سمن ال�سروط التاريخية والمعرفية 
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التي اأنتجته، ولكنه يبحث من خالله عن مدى مطابقة التراث النقدي 
غو�ستاف  الفرن�سي  الناقد  مع  تبلور  كما  النقد  لمفهوم  العرب  عند 
لن�سون، ومن ثمة فكل من التقى مع هذا الت�سور ووافقه ي�ستحق عنده 
اأن ي�سمى عمله نقدا، وكل ما خالفه ي�سبح ا�ستغاله مجرد ممار�سة بعيد 

عن روح النقد وجوهره.
ومما ل �سك فيه اأن محمد مندور برف�سه للقواعد ال�سلبة واليقينية 
عند النقاد العرب، ول�سيما قدامة بن جعفر، كما اأنه ببحثه » الحثيث 
عن نظرية نقدية تراعي ما ي�سبه قواعد قدامة، دون اأن تلغي �سخ�سية 
الناقد وميوله وثقافته، لم يكن في عمقه �سوى رد فعل حيوي باإزاء درا�سة 
الدكتور اأمجد الطرابل�سي«)19(، اإل اأن �سنيعه هذا يظل - وبالرغم من 
اتكائه على المنهج التاريخي)20( - غير تاريخي في ذاته، لكونه يبحث 
تردد  ليجعلها  لن�سون  ت�سبه  �سخ�سية  عن  القدامى  العرب  النقاد  بين 
مقولته وتتفق مع ت�سوراته، دون اعتبار لمنطق التاريخ و�سيرورة العلم 

والمعرفة وتطورهما. 

4 - التدوين اأ�شا�شاً للنقد:
اإلى  القدي�م  العربي  النقد  بن�ساأة  ي�سع�د  من�دور  محمد  كان  اإذا 
بداأ  النقد  اأن  يرى  عبا�ض  د.اإح�سان  فاإن  للهجرة،  الرابع  القرن  اأواخ��ر 
المدون  النقد  ظهور  بداية  اإلى  اأرجعه  بحيث  بكثي�ر،  التاريخ  ذلك  قبل 
والمنظم في اأوائل القرن الثالث للهج�رة مع الأ�سمعي )ت 216ه�( ابن 
النقد في حقيقته   « يقول معبرا عن ذلك:  231ه�(  الجحمي)ت  �سالم 
اإلى ال�سعر  اأو  اإلى الفن عامة  تعبير عن موقف كلي متكامل في النظرة 
خا�سة يبداأ بالتذوق، اأي القدرة على التمييز، ويعبر منها اإلى التف�سير 
يتحقق  اأن  المنهج ليمكن  والتقييم )...( ومثل هذا  والتحليل  والتعليل 
من  ليمكن  ال�سفوي  التجاه  اإذ  �سفويا؛  الأم��ة  ت��راث  اأكثر  يكون  حين 
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الفح�ض والتاأمل، واإن �سمح بق�سط من التذوق والتاأثر، ولهذا تاأخر النقد 
المنظم حتى تاأثلت قواعد التاأليف الذي يهيء المجال للفح�ض والتقليب 

والنظر«)21(.
فكما هو ال�ساأن بالن�سبة اإلى كل الدار�سين المحدثين ينطلق اإح�سان 
يمكن  ل  اأن��ه  يعتبر  بحيث  خا�ض،  مفهوم  من  للنقد  ت�سوره  في  عبا�ض 
انعكا�ض  اإنه  بل  الأدب��ي،  العمل  مع  التعامل  في  تجزيئيا  موقفا  يكون  اأن 
لدى  خا�سة  قدرة  هو  بما  التذوق  الأول  اأ�سا�سه  متكامل«،  »كلي  لموقف 
الأدبي، ومظاهر  الن�ض  الجمال في  بين م�ستويات  التمييز  الناقد على 
القبح اأو الختالل فيه، ثم بعد ذلك ينتقل الناقد اإلى م�ستوى »التف�سير 
والتعليل والتحليل والتقييم«، وهي عمليات فكرية و�سروط نقدية ل يمكن 
الآليات  القديمة، وتبلور  ال�سعرية  المدونة  اإل في ظل و�سوح  اأن تتحقق 
يتحقق  لم  ما  وهو  وتقييمها،  لدرا�ستها  التحليلية  والأجهزة  النظرية 
اأواخر القرن الثالث للهجرة، وتم التعبير عنه من خالل ظهور نقد  اإل 
الذي  عليهم  ال�سابق  النقد  مع  القطع  اإلى  رواده  �سعى  ومنظم  موؤ�س�ض 

ات�سم بالت�ستت والتفكك.
للهجرة  الأولين  والقرنيين  الجاهلية  خالل  العرب  عند  راج  فقد 
ت�سنده  قواعد  له  تكن  ولم  وال�سطحية،  بالتجزيء  بمجمله  ات�سم  »نقد« 
وتوؤكد اأحكامه، لأنه كان » يدور في مجال النطباعية الخال�سة، والأحكام 
الجزئية التي تعتمد المفا�سلة بين بيت وبيت اأو تمييز البيت المفرد اأو 
يرى  ثمة  ومن  و�ساعر«)22(،  �ساعر  بين  الترجيح  في  عام  حكم  اإر�سال 
»ال�سحراء«اإلى  من  بتحوله  الكبير  ال�سعر  انعطاف  اأن  عبا�ض  اإح�سان 
»المدينة«، ومااقت�ساه ذلك من تغيير لنمط التعبير واأ�سكاله الأ�سلوبية، 
كما اأن تغير اللغة ال�سعرية بظهور �سيغ تعبيرية واتجاهات فنية ومذهبية 
جديدة، وانت�سار ظواهر اللحن والنتحال في ال�سعر كل ذلك مهد لظهور 
النقد وقيامه على اأ�س�ض وا�سحة ودقيقة، بل وا�ستقالله بعلم خا�ض به 
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�سالم  وابن  الأ�سمعي  مع  لديه  تمثل  ما  وهو  فيه،  متخ�س�سين  وعلماء 
الجمحي، فقد قطع الأول مع كثير من النظرات ال�ساذجة عند ال�سابقين، 
بالنقد من  الثاني  انتقل  بينما  وا�سحة)23(،  نقدية  اإلى مواقف  واهتدى 
مجال الم�سافهة اإلى التدوين فكان اأول من اأفرد الناقد بدور خا�ض به، 

و» من اأول من ن�ض على ا�ستقالل النقد الأدبي«)24(.   
بالمنهج  بعيد  اإلى حد  تاأثر  اإح�سان عبا�ض  اأن ت�سور  الوا�سح  ومن 
على  للحكم  المادي  ال�سند  وي�سترط  بالتجريب  يوؤمن  ال��ذي  الو�سعي 
كتاب  ظهور  على  ال�سابق  النقد  عنده  احتل  ولذلك  والظواهر،  الأ�سياء 
الجمحي درجة دنيا، فلم يعترف به اأويتوقف عنده طويال، لأنه كان غير 
منظم، ولم ي�سدر فيه اأ�سحابه عن موقف نقدي وا�سح ومن�سجم، كما 
اأنه بقي مح�سورا في مجال التداول ال�سفوي، دون اأن يرقى اإلى مجال 

التدوين، فيتحول اإلى عمل مكتوب وم�ستقل.
عند  جدا  هامة  القديم  العربي  للنقد  التاأريخ  م�ساألة  كانت  لقد   
النظري  منجزه  وتقويم  بدرا�سته  اهتموا  الذين  الباحثين  من  الكثير 
اأن  ويبدو  اأحيانا،  وطويلة  بوقفات خا�سة،  اأفردوها  ولذلك  والتطبيقي، 
بالجانب  يهتموا  لم  الذين  اأولئك  حتى  جعل  ما  هو  واإلحاحها  اأهميتها 
التاأريخي للنقد العربي يقفون عندها ويبدون مواقف بخ�سو�سها، ولعل 
�سمن  مبحثا  ال��ذي خ�س�ض  غنيمي هالل  ه��وؤلء محمد  اأه��م  بين  من 
الف�سل الأول  من الباب الثاني من كتابه للبحث في »ن�ساأة النقد العربي« 

وبيان خ�سائ�سه العامة، والنظر في مدى تاأثره باأر�سطو)25(.
5 - الفل�شفة مدخاًل للنقد:

ففي راأي محمد غنيمي هالل ل قيمة »للنقدات المبكرة« التي راجت 
بين ال�سعراء واللغويين والمتاأدبين وغيرهم خالل القرون الأولى للهجرة، 
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ومن ثمة فال مبرر لالهتمام بها، وهو راأي يعبر عنه بو�سوح في قوله:  
»ل نعد من ي�سدر الأحكام على العمل الأدبي - دون تبرير فني - ناقدا، 
واإن اأ�ساب. اإذ ما اأ�سبهه حينئذ بال�ساعة الخربة، تكون اأ�سبط ال�ساعات 
في وقت من الأوقات، لكنه ل يلبث اأن يتك�سف زيفها«)26(، ويقول اأي�سا 
في ال�سياق نف�سه: »طبقا لما اتخذنا لأنف�سنا من منهج، ولما عرفنا به 
التي  العامة  بالأحكام  العربي  النقد  ن�ساأة  في  نعباأ  لن  الحديث،  النقد 
التعليل  القديم بع�سهم على بع�ض مع عدم  ال�سعراء في  كان ي�سدرها 
افتر�سنا �سحته، وكثير  اإذا  الجاهلية  اأ�سواق  لها، مما يروى بع�سه في 
منه وا�سح النتحال. ويلتحق بذلك ما كان يدور في نظير هذه الأ�سواق 

الجاهلية في الع�سر الإ�سالمي، ك�سوق المربد بالب�سرة )...(«)27(. 
عامة  النقد  على  واأحكامه  هالل  غنيمي  ت�سورات  متابعة  وحين 
والنقد العربي القديم خا�سة، نالحظ اأنه ظل يلح على الترابط الوثيق 
بين النقد والعلوم الإن�سانية، وفي مقدمتها الفل�سفة، لأنه ل يمكن - في 
بمختلف  فتحيط  بالعلمية،  تت�سف  اأن  نقدية  ممار�سة  لأي��ة   - ت�سوره 
بت�سورات  تت�سلح  مالم  ودقيق  عميق  نحو  على  الأدبي  الن�ض  م�ستويات 
فل�سفية واآليات منهجية وا�سحة ومتنا�سقة، واأن تقوم مفاهيمها النظرية 
واآلياتها الإجرائية على اأ�سا�ض ا�ستثمار النتائج التي تو�سلت اإليها العلوم 
وثيقة  �سلة  للنقد   )...(« بقوله:  عنه  يعبر  ما  وهو  الحديثة،  الإن�سانية 
كالفل�سفة  اإن�سانا  بو�سفه  الإن�سان  ن�ساط  تدر�ض  التي  الإن�سانية  بالعلوم 
بفروعها المختلفة، والتاريخ وعلوم اللغة والجتماع والنف�ض )...( وقد 
ارتبط النقد - منذ اأقدم ع�سوره عند اليونان - بالفل�سفة، حتى �سار 
النقد  ع�سور  في  و�سوحا  الرتباط  هذا  ازداد  وقد  فروعها،  من  فرعا 
الرتباط  كل  مرتبطا  النقد  اأ�سبح  اإذ  ع�سرنا،  في  وبخا�سة  الحديثة، 

بعلوم الجمال التي هي من فروع الفل�سفة«)28(.     
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التي  والأح��ك��ام  الت�سورات  ه��الل  غنيمي  تابع  المنطلق  ه��ذا  من 
والإ���س��الم  الجاهلية  ف��ي  وال�سعراء  ال�سعر  ح��ول  ال��ع��رب  عند  راج��ت 
والع�سر الأموي، فوجدها ل ترقى اإلى م�ستوى النقد، لأنها ظلت بدائية 
التعليل  من  »�سرب  من  بع�سها  به  ات�سف  مما  بالرغم  عمومها،  في 
المو�سوعي«)29(، فانتهى به التاأويل الذي ا�ستند اإليه اإلى نتيجة اأ�سا�ض 
على  َرت  اأ�سَّ التي  الحقيقية  اللحظة  يمثل  العبا�سي  الع�سر  اأن  موؤداها: 
-معرفيا  �سهدت  لحظة  لكونه  والفل�سفة،  النقد  بين  الم��ت��زاج  بداية 
وتاريخيا- ات�ساع الح�سارة العربية الإ�سالمية، ود�سنت لت�سال العرب 
الوثيق بثقافات الأمم الأخرى، ل �سيما اليونان والفر�ض، فظهرت -نتيجة 
ذلك - اتجاهات اأدبية ونقدية تمتح من » النقد اليوناني قليال اأو كثيرا، 

في حدود ما ا�ستطاع النقاد العرب فهمه«)30(.
ولئن كانت اأهمية الع�سر العبا�سي في ت�سوره تتجلى في كونه مكن 
كثيرا  ياأ�سف  فاإنه  اليونانية،  الفل�سفة  على  النفتاح  من  العرب  النقاد 
–حق ال�ستفادة- من النقد اليوناني، وهو ما يعبر  لأنهم لم ي�ستفيدوا 
ترجمة  ف�سل  للفال�سفة  كان  القديم  العربي  النقد  وفي   « بقوله:   عنه 
اأر�سطو و�سذرات من نقد اأفالطون وغيره من النقاد العالميين بقدر ما 
العرب  نقاد  اأن  له  يوؤ�سف  مما  ولعل  يفهموا.  اأو  يترجموا  اأن  ا�ستطاعوا 
اأ�سالة - من بع�ض ما ترجم فال�سفتنا القدامى، دون  اأفادوا - تبعا ل 
الفل�سفة كانت  لأن  اليوناني،  القديم  للنقد  الكلية  النظريات  يدركوا  اأن 

لديهم منف�سلة عن النقد«)31(.
تكمن قيمة هذا الن�ض واأهميته في كونه يعطي �سورة وا�سحة عن 
نوعية التاأويل الذي يحكم قراءة غنيمي هالل للتراث النقدي ويوجهها، 
فقد انطلق من حكم را�سخ وثابت و�سعى اإلى البرهنة عليه والبحث عما 
يوؤكده ويزكيه، وهو اأن ل انف�سال بين النقد والفل�سفة، واأن النقد العربي 
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اأو  قيمة  لأية  يفتقد  كان  ولذلك  ومنهجها،  الفل�سفة  روح  بعيدا عن  كان 
اأهمية. ولئن كان هذا الراأي يتناق�ض مع الحكم الذي اأ�سدره على قدامة 
ابن جعفر حين اعتبره ممن فهم نظرة اأر�سطو اإلى العمل الأدبي بو�سفه 
كال ذا وحدة واأح�سن تطبيقها)32(، فاإن اأكبر تناق�ض وقع فيه »ت�سليمه« 
النظريات  بع�ض  من  ا�ستفادوا  العرب  النقاد  ب��اأن  ال�سابق  الن�ض  في 
في  وتاأ�سفه  الم�سلمون،  الفال�سفة  �سرحها  التي  الفل�سفية  والت�سورات 
يمكن  فكيف  الكلي،  بنائها  �سمن  لها  اإدراكهم  عدم  على  ذاته  الوقت 

ال�ستفادة من نظرية دون اإدراكها وح�سن فهمها ؟! 
والواقع اأن غنيمي هالل ل يخرج في قراءته للتراث النقدي عامة، 
�سمنه  انتظمت  الذي  العام  الإط��ار  عن  خا�سة،  المبكر  للنقد  وتاأويله 
وا�ستراطه  بالفل�سفة،  النقد  بربطه  ال�سابقة، فهو  والتاأويالت  القراءات 
لم  ما  وهو  معه،  تعامله  في  �سيحكمه  الذي  الموقف  حدد  عليها  قيامه 
الذي  الطرابل�سي  اأمجد  با�ستثناء  ال�سابقين  الدار�سين  عن  به  يختلف 
النقدات  على  والحكم  النقدي  التراث  قراءة  على  البداية  منذ  حر�ض 
بت�سور  يت�سلح  فلم  الجمالي،  و�سياقها  التاريخي  اإطارها  في  المبكرة 
اإلى البحث عن الن�سو�ض التي تتوافق  مفهومي م�سبق للنقد، ولم ي�سع 
خالل  من  النقد  مفهوم  ي�ستنبط  اأن  على  حر�ض  بل  الت�سور،  ذلك  مع 
حركية ن�سو�سه وتحولت اأذواق اأ�سحابها الفنية والجمالية عبر مختلف 

مراحل ن�ساأته وتطوره.
ول�سك اأن البحث عن البدايات الأولى للفكر النقدي عند العرب لي�ض 
اأمرا هينا، فهو يتطلب دراية عميقة و�ساملة بالمدونة النقدية القديمة، 
ويقت�سي الت�سلح بروؤية منهجية ل تلوي اأعناق الن�سو�ض ولتطوعها لتوؤكد 
قناعات واأحكام �سابقة، بل تن�ست اإلى نب�سها، وتم�سك بالخيط الناظم 

لها، بالرغم من التباعد والتناق�ض الذي قد يبدو بينها.
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ولئن كنا قد اعتبرنا اأن اأمجد الطرابل�سي قد تميز بقراءته التاأويلية 
المرحلة،  قاربوا هاته  الذين  الدار�سين  كل  ال�سفوي عن  النقد  لمرحلة 
اإ�سكال يتناق�ض مع كل النتائج التي  اأن يحل  فذلك لأن الرجل ا�ستطاع 
خل�سوا اإليها، وهو اإ�سكال يلخ�سه الت�ساوؤل الآتي: ما ال�سبيل اإلى التعامل 
مع الن�سو�ض التي تنتمي اإلى النقد المدون، والتي ظلت تبني منجزاتها 
وم�ساريعها النقدية على اأ�سا�ض الت�سورات والأحكام التي �سادت خالل 

القرنين الأولين للهجرة؟
فبمراجعتنا لكتب ابن �سالم الجمحي والآمدي والقا�سي الجرجاني 
وقدامة بن جعفر وغيرهم نالحظ اأنهم داأبوا على ال�ست�سهاد بن�سو�ض 
مرحلة النقد المبكر التي و�سمت بالنطباعية والتاأثرية والتجزيئية، بل 
في  غم�ض  ما  بع�ض  �سرح  اأ�سا�ض  على  قامت  ت�سوراتهم  من  كثيرا  اإن 

النقد المبكر والبرهنة على �سحته ودقته. 
اأدرك اأمجد الطرابل�سي - خالفا لجل الباحثين المحدثين -  لقد 
حلقة  فاعتبره  المبكر«،  »النقد  تقويم  في  منها  وانطلق  الحقيقة  هاته 
اأولى و�سرورية في �سل�سلة النقد القديم، واأكد بناء على ذلك األ �سبيل 
اإلى فهم هذا النقد في مراحل ن�سجه وتطوره دون ربطه ببداياته الأولى. 
وبهذا الراأي كان يجيب على �سوؤال هام ودقيق ل منا�ض من طرحه في 
اأية درا�سة تروم الإحاطة بتاريخ التراث النقدي وتن�سد اأن تو�سف بالدقة 
»النقد  مرحلة  من  ذاتهم  القدامى  النقاد  موقف  ما  وهو  األ  والعلمية، 
المرحلة  هاته  اتخاذ موقف من  ب�سرورة  وعي  لهم  كان  وهل  المبكر«؟ 
ولم  عنها  الحديث  اأهملوا  اأنهم  اأم  النقدية؟  م�ساريعهم  �سياغة  قبل 

يولوها عناية كبيرة؟ 
  بالعودة اإلى المدونة النقدية القديمة يالحظ اأن النقاد القدامى 
كانوا واعين بطرح هذا ال�سوؤال، لكن اإجابتهم عنه توزعت بين ت�سورين:



يوسف اإلدريسي
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

57

جـــــذور

اندرج الت�سور الأول في معر�ض بيان دواعي التاأليف، فنادى مثال 
فيه،  بعلماء متخ�س�سين  النقد  ا�ستقالل  الجمحي ب�سرورة  ابن �سالم 
واألمح الجاحظ اإلى توزع الهتمام بال�سعر بين مجالت علمية مختلفة، 
اإلى   ، ال�سعر  نقد  في  التاأليف  اإلى  ي�سبق  لم  اأنه  جعفر  بن  قدامة  واأكد 
غير ذلك من الأقوال التي كان اأ�سحابها يتوخون منها التنبيه على قيمة 
اأعمالهم، اأكثر مما كانوا ين�سدون الت�سطيب على كل المنجزات النقدية 
ال�سالفة، بدليل اأن كتبهم قامت -كما هو وا�سح في ثناياها- على اأ�سا�ض 
بنائها من جديد  واإعادة  عليهم  ال�سابقة  والت�سورات  الأحكام  ا�ستثمار 
اإلى  النقدية وترقى بها  بالممار�سة  �سمن روؤية منهجية مغايرة، تتقدم 

درجات اأعمق واأ�سمل.
النقد  ذاك��رة  قيمة  على  التنبيه  معر�ض  في  الثاني  الت�سور  وج��اء 
الالحقة  للمراحل  موؤ�س�سة  باعتبارها  الأول���ى  مراحله  اأهمية  وبيان 
وموجهة لها وموؤثرة فيها، ونلم�ض هذا الموقف لدى حازم القرطاجني 
)ت 684ه�( الذي يعتبر - بال مناز ع- اأبرز قمة في تاريخ النقد القديم، 
اإذ يقول بخ�سو�ض الآراء والأحكام التي كان يتداولها العلماء واللغويون 
الكثير  ال�سيء  الرواة من ذلك  اأنديتهم: »)...( وقد نقل  وال�سعراء في 
لكنه مفرق في الكتب، لو تتبعه متتبع متمكن من الكتب الواقع فيها ذلك 
ل�ستخرج منه علما كثيرا موافقا للقوانين التي و�سعها البلغاء في هذه 

ال�سناعة«)33(.
يميز حازم القرطاجني في هذا الن�ض بين ثالثة م�ستويات لتلقي 
الفنية  بخ�سائ�سه  المتعلقة  الت�سورات  ول�سياغة  ال�سعري  التراث 
فاأما  ب��ه:  الخا�ض  الثقافي  زمنه  منها  واح��د  لكل  الجمالية  ووظائفه 
الم�ستوى الأول فيتحدد في رواية الأ�سعار والمواقف النطباعية المت�سلة 
بزمن اإن�سادها، وي�سمل هذا الم�ستوى حقبة الع�سر الجاهلي والقرنيين 
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�سياغة  لحظة  في  فيتحدد  الثاني  الم�ستوى  واأم��ا  الأول��ي��ن؛  الهجريين 
ت�سورات نظرية محددة ومعللة، وتبداأ هذه اللحظة مع اإح�سا�ض القدامى 
بالحاجة اإلى العلماء المتخ�س�سين في نقد ال�سعر؛ اأما الم�ستوى الثالث 
فيتمثل في لحظة ا�ستقراء القوانين البالغية وتاأملها واإعادة بنائها على 
المنطق  الم�ستوى مرحلة �سيوع  اأ�س�ض ن�سقية. ولعل حازما يق�سد بهذا 

في الدرا�سات البالغية لدى المتاأخرين. 
الأخير  الن�ض  ف��ي  القرطاجني  ح��ازم  اإل��ي��ه  ي�سير  م��ا  ك��ان  ولئن 
في  ال�سفوي  النقد  مرحلة  لأهمية  الطرابل�سي  اأمجد  د.  ت�سور  يوؤكد 
بهذا  ت�سبعه  ال�سابق بخ�سو�ض  قولنا  يوؤكد كذلك  فاإنه  العربي،  التراث 
علمائه  وت�سورات  اآلياته  �سوء  في  واإ�سكالته  لق�ساياه  وتحليله  التراث 
المتخ�س�سين. ولي�ض من ال�سروري اأن يكون قد اطلع على ن�ض حازم 
المعلوم  فمن  الم�ساألة  ه��ذه  بخ�سو�ض  ت�سوره  لي�سوغ  القرطاجني 
الطرابل�سي  اإنجاز  من  عقدين  بعد  اإل  يظهر  لم  القرطاجني  كتاب  اأن 
النقدي ويوجه وعي  التراث  الن�سق الذي يحكم  لأطروحته، ولكنه تمثل 
ال�سعرية  العملية  التي تطرحها  القدامى النظري بالق�سايا والإ�سكالت 

وطرائق انعكا�ض ذلك على معالجتهم ومقاربتهم لها.  
الع�سر  خ��الل  النقدية  والأح��ك��ام  ل���الآراء  ال�سفوية  الطبيعة  اإن 
الجاهلي والقرنين الأولين للهجرة كانت تجعلها غير وا�سحة وتفتقر اإلى 
روؤية منهجية متنا�سقة. وقد كان ن�سج الوعي النقدي عند العرب وتطوره 
يقت�سيان التخل�ض من ردود الأفعال النطباعية التي ترتبط بلحظة قول 
ال�سعر والنتقال اإلى �سياق اآخر تكون فيه �سياغة موقف معين وليدة تاأمل 
طويل وتحليل عميق. ولم يكن هذا الأمر ممكنا اإل في �سوء �سيوع عملية 
الكتابة وتحولها اإلى �سلوك ح�ساري ون�ساط ثقافي يندرجان �سمن حركة 
علمية وا�سعة؛ لأن » الكتاب ل محالة يجعل التفكير ر�سينا، في حين اأن 
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التلقين ال�سفوي حائر ومفتقر اإلى التنا�سق، ومعناه اأن المنهج �سيتغلب 
�سيئا ف�سيئا على ال�سطراب والإهمال. وهكذا نجد اأنف�سنا، منذ القرن 
الثالث الهجري، اإزاء اأعمال متقنة في مجملها، تخ�سع لت�سميم محكم 
�سحيحة،  بوثائق  يزوده  اإذ  الموؤرخ،  مهمة  يي�سر  ما  وهو  بدقة.  وت�ساغ 
ويمكنه من ا�ستنباط نتائجه، بال�ستناد اإلى حجج �سلبة ومتما�سكة«)34(.
الطرابل�سي  ي�سجلهما  اللذين  والإ�سطراب  الإهمال  من  وبالرغم 
اأنه  اإل  للهجرة،  الثالث  القرن  العرب قبل  المتداولة عند  النقدات  على 
ال�سعر  نقد  تبلور  في  واأهميتها  لقيمتها  وت�سوره  عليها  لحكمه  وفيا  ظل 
اأخرى  اإلى مرحلة  اإليها - انتقل  وتطوره عندهم، فبف�سلها - وا�ستنادا 

�ستت�سم بالتقان والإحكام والدقة.
خاتم��������ة:

ات�سح مما �سبق اأن الباحثين المحدثين وقفوا اإزاء ت�سكل نقد ال�سعر 
»النقدات  منهم  واحد  كل  فقوم  مختلفة،  وقفات  وا�ستغاله  العرب  عند 
المبكرة« بح�سب ت�سوراته المذهبية ومواقفه الفكرية، وهو ما اأدى في 
الدالة عليها  للن�سو�ض  تاأويالتهم  اإلى تعدد تف�سيراتهم وتباين  النهاية 

والمرتبطة بها.
وحين نتاأمل تاريخ قراءة النقد العربي ككل نالحظ اأنه ظل محكوما 
والت�سورات  المنطلقات  اختالف  من  بالرغم   - جوانبه  من  كثير  في 
على  اأ�سا�سا  يقوم  التاأويل،  من  ووحيد  واح��د  ن��وع  بهيمنة   - والنتائج 
النطالق من مناهج ونظريات معينة والبحث عما ي�سوغها ويدعمها في 
»المدونة النقدية«، فاإن وجد الباحثون بع�ض نقط الت�سابه والتقاطع بين 
التراث النقدي وخال�سات النقد الأدبي الحديث، األب�سوا القدماء لبا�سا 
»معا�سرا«، فاعتبروهم ال�سباقين اإلى اكت�ساف اأن�ساق نظرية ومفهومية 
والمقاربة  الروؤية  في  تباعدا  يقفوا على ذلك، ولحظوا  لم  واإن  معينة، 
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اإلى  والنفاذ  الكليات  اإدراك  بالعجز عن  القدامى  النقاد  اتهموا  بينهما 
بواطن الظواهر والق�سايا المعالجة. وبين هذا وذاك يبقى تاأويل التراث 
الأفعال  ردود  وحبي�ض  وتطويره،  العلم  اإنتاج  عن  بعيدا  القديم  النقدي 

ال�سلبية والنفعالية ال�سيقة. 
ولئن ظلت مختلف تاأويالت المنجز النظري والمنهجي والتطبيقي 
للتراث النقدي محكومة بهذه الأنواع التاأويلية لأزيد من ن�سف قرن من 
ت�سور  بلورة  عن  عجزها  توؤكد  واختالفها  تباينها  درج��ة  ف��اإن  الزمن، 
ولحظات  الأولية  اإرها�ساته  بين   - تمحل  اأو  تلفيق  دون   - يربط  ن�سقي 
من  التخل�ض  دون  يتحقق  لن  مطلب  وه��و  الالحقة،  وتطوره  تاأ�سي�سه 
اأودعاوى الجتثات وغير ذلك مما  اأو �سعارات الإحياء  اأوهام الإ�سقاط 
و�سم القراءات والتاأويالت الموؤدلجة للتراث، وحال دون النظر اإليه في 

خ�سو�سيته الفريدة و�سروطه التاريخية والمعرفية الخا�سة. 
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قراءة يف معجم م�صطلحات املخطوط العربي

»قامو�س كوديكولوجي« للدكتور اأحمد �صوقي بنبني

عبدالكرمي عويف)*(

المقدمـــــــة:
اإن التراث العربي المخطوط  ي�ضكل معلما بارزا في ح�ضارة الأمة 
واأكثره  تنوعا،  واأغناه  زمنا،  غيره  من  اأطول  لأنه  والإ�ضالمية،  العربية 
�ضمولية للعلوم والمعارف الإن�ضانية التي عرفتها الب�ضـرية، واأ�ضدقه لأنه 
ا�ضتمد اأ�ضوله من  كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم، ولأنه 
والفار�ضية،  والآ�ضورية،  كالبابلية  الأخــرى،  الأمم  ثقافات  من  ا�ضترفد 

واليونانية، وغيرها.
ومعلوم لدى الدار�ضين المن�ضفين عامة اأن العرب كانوا �ضباقين اإلى 
فن تحقيق الن�ضو�ص والتاأكد من �ضالمة �ضحتها ون�ضبتها اإلى اأ�ضحابها، 
اع اللغة، ورواة  ثين في الجرح والتعديل، وما قام به ُجمَّ وما جهود الـُمحدِّ

ال�ضعر  بخاف عن اأحد في هذا المجال.
فمنذ عهد النبوة ون�ضاأة الوراقة في التراث الإ�ضالمي عرف العرب 
وفنونها؛  بالكتابة  تتعلق  التي  والألفاظ  الم�ضطلحات  من  وفيرا  عددا 
والخو�ص،  والأديــم،  كالرق،  الكتابة،  في  ت�ضتعمل  التي  بالو�ضائل  بداية 

)*( أستاذ جامعي - المغرب.



قراءة في معجم مصطلحات اخملطوط العربي »قاموس كوديكولوجي«

20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

64

جـــــذور

والع�ضب،  واللخاف،  والحجارة،  والقلم،  والحبر،  والعظم،  والـــدواة، 
والبردي، ثم تزويق المخطوط وزخرفته، وتنامت عبر الأع�ضـر وتعاقب 
ال�ضنين بف�ضل ما و�ضل اإليه الرقي الفكري والتطور الح�ضاري، فظهرت 
وللخطوط،  وللقلم،  وللحبر،  وللكاغد،  ولل�ضبط،  للكتابة،  م�ضطلحات 
وللجلد، وللخياطة، وللزخرفة،  وللت�ضفير، وغيرها مما له �ضلة بالن�ص 

المنتج  منذ ولدته حتى ي�ضل اإلى ال�ضامع اأو القارئ. 
في هذا ال�ضياق تاأتي هذه الورقة البحثية التي تقف عند اأول عمل 
كتاب  وهو  العربي،  المخطوط  م�ضطلح  مجال  في  ُكتب  معجمي  علمي 
من  كوديكولوجي«(  »قامو�ص  العربي  المخطوط  م�ضطلحات  )معجم 
المولوية  الخزانة  مدير  بنبين  �ضوقي  اأحمد  الدكتور  الأ�ضتاذ  تاأليف 
ثمرة  ُيعد  المعجم  هــذا  طوبي.  م�ضطفى  الدكتور  وتلميذه  بالرباط، 
جهود �ضنوات طويلة من البحث  والتنقيب في كتب التراث على اختالف 
بعلم  �ضلة  له  الأخرى مما  اللغات  في  ماكتب  وكذا  المعرفية،  مجالتها 

المخطوطات عامة، والكوديكولوجيا خا�ضة.
اإ�ضكالية  الت�ضاوؤلت تعك�ص جوهر  الورقة عن جملة من  تجيب هذه 
م�ضطلحات المخطوط العربي، كما يعر�ضها المعجم، اأهمها: ماذا يعني 
م�ضطلح الكوديكولوجيا؟ وما الغاية منه؟ وما منهجه في عر�ص مواده؟ 
ينماز  وبماذا  اللغوي؟  در�ضنا  في  األفناها  التي  كالمعاجم  معجم  اأهــو 
اأهي مادة لغوية؟  عنها ؟ماهي المادة العلمية التي ي�ضمها بين دفتيه؟ 
اأم مادة تاريخية ؟ اأم مواد اأخرى؟ ماهي الم�ضادر والروافد التي اأفاد 
الذي  ماالجديد  تراثنا؟  في خدمة  منه  الإفــادة  اإمكانية  مامدى  منها؟ 
ورد  كلما  المعجم  ا�ضتوعب هذا  ال�ضابقة في حقله؟ هل  للجهود  يقدمه 
في تراثنا من م�ضطلحات؟ وهل ما اأفاده من اللغات الأخرى يفيد في 
اإثراء م�ضطلحاتنا؟ وهل ما ي�ضتعمل من م�ضطلحات في اللغات الأخرى 

�ضروري لنا ؟ وغيرها من الت�ضاوؤلت التي �ضتكون محل عناية الورقة.
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المبحث الأول
مفهوم علم المخطوطات )الكوديكولوجيا(

قبل الإجابة عن الت�ضاوؤلت ال�ضابقة وعر�ص محتويات المعجم اأود 
عهد  حديث  الم�ضطلح  لأن  المخطوطات،  علم  م�ضطلح  عند  اأقف  اأن 
في الدر�ص الغربي والعربي في اآن واحد، مع �ضبق الغربيين اإليه بحوالي 
هذا  في  كتبت  التي  المحاولت  معرفة  وكــذا  الزمن،  من  قــرن  ن�ضف 
الحقل والجهود التي بذلت في التاأ�ضي�ص له، ومعرفة فنون الكتابة التي 

تعد رافدا لم�ضطلحات علم المخطوط العربي.
المطلب الأول: مفهوم علم المخطوطات:

الجاهلي قبل نزول  الع�ضر  والقراءة في  الكتابة  العرب  لقد عرف 
،وال�ضعر  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  محمد  �ضيدنا  على  ال�ضماوية  الر�ضالة 
وجها من  تمثل  وهي  الكتابة،  لكلمة  ال�ضتقاقية  بالمادة  مليء  الجاهلي 
اأوجه الح�ضارة عند الإن�ضان. فقد ذكر ماجد بن عبود بادحدح اأنه وردت 
في القراآن الكريم كلمة )الكتاب( اإفرادا وجمعا )261( مرة ،وفي كتب 

ال�ضنة الت�ضعة وغيرها اأكثر من )300( مرة)1(. 
ويقول محمد محمد ح�ضن �ضراب: »اإن الكتابة العربية قديمة جدا، 
ولكنها مرت باأطوار، وتداولها اأقوام كانوا ُيحدثون فيها �ضيئا من التغيير 

ليقطع تاليها عن ما�ضيها. 
وتعود اأقدم الن�ضو�ص العربية التي و�ضلت اإلينا اإلى حوالي )2400( 
قبل الميالد، وهي ن�ضو�ص مكتوبة باللغة الأكادية التي كانت تعي�ص في 

بالد ما بين النهرين: دجلة والفرات«)2(. 
وفي القراآن الكريم األفاظ كثيرة تتعلق بالكتابة وو�ضائلها، ومنها على 

�ضبيل المثال ل الح�ضر ما في اأول �ضورة منه، في قوله تعالى: {ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ)3(، وقوله اأي�ضا: {ڈژ ژ ڑ ڑ})4(، 
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{ڌ  وقوله:  ڻۀۀ})5(.  ڻ  ڻڻ  ں  {ں  وقوله: 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ})6(.

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َضلََّم: »اْدُع  ِبيُّ �ضَ وفي الحديث النبوي ال�ضريف َقاَل النَّ
َواِة«)7(. َواِة َوالَكِتِف - اأَِو الَكِتِف َوالدَّ ِلي َزْيًدا َوْلَيِجْئ ِباللَّْوِح َوالدَّ

اأما ال�ضعر فورد فيه الكثير، و�ضاأكتفي ببيت واحد، وهو قول طرفة 
ي�ضف ناقته)8(: 

ِد ُه َلـْم ُيَحـرَّ اآِمي َوِم�ْسَفٌر      َك�ِسْبِت اْلَيَماِني ِقـدُّ َوَخدٌّ َكِقْرَطا�ِس ال�سَّ
فقد ا�ضتخدم القرطا�ص وهو الورق �ضبه به خد الناقة، وهو ُيجلب 
من ال�ضام، وال�ضبت جلود البقر المدبوغة كان العرب يكتبون عليها، ولم 

د: لم يقطع)9(. ُيحرَّ
ا�ضتعمال  )الــكــودوكــولــوجــيــا(؟  المخطوطات  بعلم  نعني  فــمــاذا 
ا�ضتعمله  وقد  المعا�ضرة،  الدرا�ضات  في  عهد  حديث  الم�ضطلح  هذا 
الدرا�ضات  اإلى  ينتقل  اأن  قبل  الع�ضرين  القرن  منت�ضف  في  الغربيون 
العربية والإ�ضالمية عام 1986م. من خالل اأول موؤتمر عن كوديكولوجية 
موؤلفا  ماكتبه  وكــذا  ا�ضتانبول)10(.  في  الأو�ــضــط  ال�ضرق  مخطوطات 
موؤلفه  في  ديرو�ص(  )فُرن�ضوا  كتبه  ما  ثم  اأيدينا،  بين  الــذي  المعجم 
المخطوط  الكتاب  اإلى علم  �ضيد )المدخل  اأيمن  الدكتور  الذي ترجمه 
اأن العرب مار�ضوا �ضناعة المخطوط قبل مئات  بالحرف العربي(، مع 
بمفهومها  �ضناعة  جهد  من  به  ماقاموا  ي�ضموا  لم  ولكنهم  ال�ضنين، 
الميكانيكي - كما يقول الدكتور م�ضطفىالطوبي)10( -، واإنما مار�ضوا 
اإذن  فال�ضناعة  بالمنهج،...  يرتبط  الذي  العلمي  بمفهومها  »ال�ضناعة 
نتيجة ولي�ضت اأداة بحث، ثم اإن المفهوم المذكور لي�ص اإل واجهة منهجية 
لال�ضتغال بعلم المخطوطات. هذا العلم الذي يقترح نف�ضه بديال للوراقة 

بمفهومها التاريخي، اأو ال�ضناعة بمفهومها الآلي الب�ضيط«)11(.
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فمفهوم علم المخطوطات يرتبط بالجوانب المادية للمخطوط من 
حيث كون المخطوط تتعاون جملة من ال�ضنائع والحرف على ا�ضتكمال 
الــورق،  ك�ضناعة  المختلفة،  وو�ضائلها  كتابة  من  المادية،  خ�ضائ�ضه 
وغير  والزخرفة،  والن�ضاخة،  والترميم،  والت�ضفير،  والجلود،  والأقالم، 

ذلك مما ُعرف في تراثنا تحت ا�ضم الوراقة والوراقين.
اإن م�ضطلح )الكوديكولوجيا( و�ضعه العالم الفرن�ضي األفون�ص دان 
1944م. وهو اأحد علماء الفيلولوجيا وعلم المكتبات،  )A.Dain(. عام 
من  يتكون  والم�ضطلح  والالتينية.  اليونانية  بالمخطوطات  مهتما  كان 
 )Codex( التي تعني علم، والكلمة الالتينية )Logos( الكلمة اليونانية
التي تعني الراأ�ضي اأو اللفائف )Volumen( اأي: درا�ضة الكتاب اأو علم 

الكتاب)12(. 
بقوله:  المخطوط  علم  بنبين  �ضوقي  اأحمد  الدكتور  يعرف  ولذلك 
»الكوديكولوجيا هي درا�ضة كل اأثر ليرتبط بالن�ص الأ�ضا�ضي، وبالتالي 
اإلى  يهدف  علم  اأخرى:هو  وبعبارة  للمخطوط،  المادية  العنا�ضر  بحث 
درا�ضة كل ما هو مكتوب في الهوام�ص من �ضروح وت�ضحيحات، وما اإلى 
اأو  قروؤوه  اأو  ن�ضخوه  اأو  تملكوه  الذين  الأ�ضخا�ص  ذلك من معلومات عن 
اآل اإليها، والم�ضدر الذي جاء منه،  ا�ضتعملوه اأو وقفوه، ثم الجهة التي 
ثم العنا�ضر المادية المتعلقة ب�ضناعة المخطوط ، من ترتيب، وتوريق، 
وترقيم، وغير ذلك، ثم تاريخ المجموعات ، وو�ضع القوائم، والفهار�ص  

العلمية، والك�ضافات  وفهار�ص الفهار�ص وغيرها«)13(.
بـ )علم  ت�ضمية )الكوديكولوجيا(  ال�ضامرائي  قا�ضم  الأ�ضتاذ  ويرى 
الن�ضاخة،  اأو  التوريق  وفــن  الأحــبــار،  »�ضناعة  باأنه  ويحده  الكتناه(، 
ومايتبع  والكاغد،  والجلود،  الرقوق،  و�ضناعة  والتذهيب،  والتجليد، 
الترقيم،  ونظام  الكرا�ضة،  حجم  مثل:  بها،  ومايت�ضل  فنون  من  ذلك 
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والمقابالت،  والإجـــــازات،  والـــقـــراءات،  وال�ضماعات،  والتعقيبات، 
المخطوط،  نهاية  في  يظهر  وما  الوقف،  وتقييدات  التملك،  وتقييدات 
وهو ما اأ�ضميه بتقييد الختام ؛ من ا�ضم الموؤلف، وا�ضم النا�ضخ، ومكان 

الن�ضخ ، وتاريخ الن�ضخ، وما اإلى ذلك«)14(.
الذي  »العلم  باأنه  العلم  فيعرف هذا  الدكتور م�ضطفىالطوبي  اأما 
المكتوب  المادة  اأو  الورق  مكونات  حيث  من  المخطوط  الكتاب  يتناول 
فيها ، والطي و�ضناعة الكراري�ص، الترتيب... وال�ضفحات،... والخزم، 

والت�ضطير، والنمنمة، والزخرفة، والتذهيب، والت�ضفير«)15(.
تعني  وكلها  متقاربة،  نجدها  فاإننا  التعريفات  هذه  نتاأمل  وعندما 
المختلفة  الجوانب  فهل هذه  به.  ومايتعلق  للمخطوط  المادية  الجوانب 
للكتابة وما يتعلق بها كانت خافية عن العرب؟ اأم اأنهم كانوا �ضباقين في 
التعاطي معها، �ضاأنها �ضاأن العلوم الأخرى ومناهجها، ولم تاأخذ الت�ضمية 

والمفهوم العلمي كما يطرحه الغربيون؟
ي�ضغل  ما  كان  قريب  وقت  »وحتى  �ضيد:  فــوؤاد  اأيمن  الدكتور  يقول 
عن  البحث  هو  العربي  بالحرف  المخطوط  الكتاب  باأمر  المهتمين 
قيا�ضا  ولكن  المزوقة،  للمخطوطات  الفن  موؤرخي  ودرا�ضة  الن�ضو�ص 
بالمخطوطات  المتعلقة  الأبــحــاث  عرفتها  التي  الحديثة  بالتطورات 
الغربية، فقد تاأخرت الدرا�ضات التي تناولت الكتاب المخطوط بالحرف 

العربي، واإن بداأ الآن تدارك هذا التاأخر«)16(.
وعلم  الكوديكولوجيا  بين  عالقة  ثمة  اأن  ديرو�ص  فُرن�ضوا  ويــرى 
العنا�ضرالتاريخية  بع�ص  تحديد  على  ت�ضاعد  فالكوديكولوجيا  التاريخ، 
والأ�ضاليب الم�ضتعملة في �ضناعة المخطوط عبر الع�ضور المختلفة، كما 
اأن ثمة اأدوات ت�ضاعد على قراءة الكتابات الممحوة في الن�ضخ الخطية، 

كالكوا�ضف الكيميائية والأ�ضعة فوق البنف�ضجية)17(.
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والإ�ضالمية  العربية  المخطوطات  حقل  في  الم�ضتغلين  جل  كان  لقد 
وفهر�ضتها،  وجمعها،  باأماكنها،  التعريف  حيث:  من  بالمخطوطات  يعنون 
الفنية  جوانبها  في  والنظر  و�ضيانتها،  ودرا�ضتها،  وتحقيقها،  وتو�ضيفها، 
اإن العناية الكبرى كانت من�ضبة حول  من حيث الزخرفة، ويمكن القول: 
متن المخطوط وكيفية اإخراجه وبعثه لُي�ضتفاد منه، اأما الجوانب المادية 
فلم ُيعن بها اإل قليال، وبن�ضبة اأعلى حين ُيراد �ضيانتها في المخابر العلمية.
اإن م�ضطلحات علم المخطوط العربي هي نتاج تعالق وتداخل علوم 
وتطورت  نمت  الع�ضور  مر  على  علماوؤنا  معها  تعاطى  وفنون  ومعارف 
وازدهرت حتى ا�ضتوت قائمة على اأ�ض�ص وثوابت �ضارت تالزم العالم في 
اأثناء كتابته وتاأليفه، بل غدت تلك الم�ضطلحات اأمرا م�ضتركا وم�ضاعا 
بين العلماء ي�ضتعملونها في اأثناء التاآليف التي ي�ضنفونها، ولكن لم ُينظر 

اإليها على اأنها تمثل مادة م�ضطلحية بمفهومها العلمي الحديث.
والمعجم الذي نخ�ضه بالحديث في هذا العر�ص خير �ضاهد على ما 
بلغه اأ�ضالفنا في التعاطي مع مختلف فنون العلم، من حيث الم�ضطلح 

والمنهج وطرق التفكير وال�ضتدلل.
فم�ضطلحات المخطوط العربي يعود بع�ضها اإلى الع�ضر الجاهلي، 
وقد  الإ�ــضــالم،  مجيء  قبل  العرب  عند  الفكري  الن�ضاط  تعك�ص  وهــي 
العربية  الح�ضارة  قيام  عند  ول�ضيما  والأزمــان،  الأع�ضر  عبر  تطورت 
والتدوين،  الرواية  ثم  والوراقين  الوراقة  وازدهارحركة  الإ�ضالمية، 
التي  الفنون  بح�ضب  متنوعة  دللية  حمولت  ذات  الم�ضطلحات  وهذه 
عرفتها الكتابة العربية بعامة، كالجلود، والأحبار، والأقالم، والخطوط، 
والزخارف، وال�ضبط، وال�ضيانة ،وغير ذلك مما له �ضلة مبا�ضرة اأو غير 
مبا�ضرة بهذه الفنون الكتابية، ولكن هذا الجهد لم ينتظمه عمل علمي 

يجمع �ضتاته في مدونة جامعة عبر مراحل تكونه.
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ولذلك فاإن التجاه اإلى اإن�ضاء معجم م�ضطلحات المخطوط العربي 
اأمر يفر�ضه واقع تراثنا الغني الذي مازال الكثر من جوانبه يحتاج اإلى 
من يجليه بالدرا�ضة والبحث، لأن الإمكانات العلمية والو�ضائل الم�ضاعدة 
على تحقيق تلك الغاية قائمة اليوم، على عك�ص ماكانت عليه في ال�ضابق، 
من  عند  الطموح  هذا  يحقق  مما  المناهج  وتنوع  العلمي  التطور  اإن  ثم 
الذي  المعجم  موؤلفي  اأمــثــال  من  علمائنا؛  من  الميدان  هــذا  ارتـــادوا 
لتراثنا،  �ضامل  بم�ضح  بالقيام  ل  ُتعجِّ عوامل  ُيعد  ذلك  كل  اأيدينا،  بين 
وا�ضتخراج ما فيه من األفاظ ذات دللت م�ضطلحية، وفي ظني اأن هذا 
العمل ل ينه�ص به �ضخ�ص اأو �ضخ�ضان، بل يحتاج اإلى فرق بحث كثيرة 
تعمل على ا�ضتقراء كتبنا التراثية، وذلك لكون تراثنا يتميز بتنوع كبير 

في العلوم والفنون.
قد يت�ضور بع�ضنا اأن الأمر �ضعب المنال، ولكني اأقول: اإن العقلية 
ع�ضر  خم�ضة  مدى  على  اإن�ضانيا  تراثا  اأنتجت  التي  والإ�ضالمية  العربية 
بحركة  القيام  على  قــادرة   - الب�ضرية  عرفته  تراث  اأغنى  وُيعد   - قرنا 
معجمية جديدة ت�ضبه تلك التي بداأها الخليل بن اأحمد، فتنتج لنا معاجم 
لكل فنون العلم والمعرفة، والدليل على ذلك ما اأنجزته بع�ص المجامع 

اللغوية ، وموؤ�ض�ضة تن�ضيق التعريب في المغرب.
واأ�ضاطر اأ�ضتاذنا الدكتور اأحمد �ضوقي بنبين حين يقول: »والإقدام 
على اإنجاز هذا المعجم يعتبر نوعا من المخاطرة، لأن علم المخطوطات 
من  اإليه  نحتاج  بما  يمدنا  اأن  يمكنه  الــذي  الحديث  العلمي  بمفهومه 
األفاظ وم�ضطلحات هو علم جديد لم يتبلور بعد، بل مازال في مرحلة 
الطفولة«)18(، ولكني اأطمئنه واأقول له: اإن اأ�ضعب الأمور بداياتها، واإذا 
توفرت العزيمة، فاإن ما كان طفولة ومخاطرة اأ�ضبح اليوم حقيقة، وذلك 
بف�ضل جهودكما المتميزة في الوطن العربي، فالغرب عانى هذا الأمر في 
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البداية، ولكنه خطا خطوات متقدمة في هذا المجال، واأنتم وتلميذكم، 
تمثلون  المعا�ضرين،  �ضابقا من علمائنا  وبع�ص ممن ذكرنا محاولتهم 
حلقة و�ضل بيننا وبينهم ، فلنتـفاءل خيرا، ولن�ضد على اأيدي اأبنائنا طلبة 
العظيم  الم�ضروع  بهذا  �ضينه�ضون  فهم من  وباحثينا،  العليا  الدرا�ضات 

في قابل الأيام. 
المطلب الثاني: المحاولت والجهود التي ُبذلت في التاأ�سي�س 

ل�سناعة المخطوط:
العلمي  التدوين  حركة  بدء  في  والم�ضلمون  العرب  العلماء  يكن  لم 
بل  والتدوين،  الوراقة  مجال  تخ�ص  التي  الم�ضطلحات  اأمــر  ي�ضغلهم 
كانوا يعنون بالو�ضائل المادية التي تعينهم على تدوين القراآن الكريم، 

والحديث النبوي ال�ضريف، وال�ضعر، واللغة، والتاريخ.
ــا -  ــف ـــــان - كــمــا ذكـــرت اآن وقـــد ظــهــرت عــنــدهــم عــلــى مــر الأزم
م�ضطلحات للكتابة ، ولل�ضبط، وللكاغد، وللحبر، وللقلم ، وللخطوط، 
وللجلد، وللخياطة، وللزخرفة، وللت�ضفير، اأفرزتها طبيعة األفاظ و�ضائل 
الكتابة، كالرق، والأديم، والخو�ص، والدواة، والعظم، والحبر، والقلم، 
في  نقروؤه  مما  ذلك،  وغير  والبردي،  والع�ضب،  واللخاف،  والحجارة، 

المعجم الذي بين اأيدينا. 
الكتب  من  جملة  فيه  نجد  فاإننا  ون�ضتقرئه  تراثنا  اإلى  نعود  عندما 
المخطوط،  علم  اأو  المخطوط  �ضناعة  على  تدل  التي  النفي�ضة  والآثــار 
بالمفهوم الذي طرحه الغربيون، وت�ضعى اليوم ثلة من علمائنا على اقتفاء 
والإ�ضالمية من  العربية  الأمة  به  اللحاق بهم، لأن ماتحتفظ  اأثرهم في 
كنوز تراثية خطية يفوق ع�ضرات المرات ماعند الغربيين من مخطوطات.
    ومما اأنتجه اأ�ضالفنا في هذا الحقل المعرفي وبقي م�ضكوتا عنه، 

ولم ي�ضمله الدر�ص العلمي بالتحليل، اأذكر على �ضبيل المثال الآتي)19(: 
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1 - عمدة الكتَّاب وعدة ذوي الألباب: لالأمير ال�ضنهاجي تميم بن المعز 
ال�ضتار  ن�ضره عبد  وقد  1108/1063م(.  بادي�ص )501/454هـ-  ابن 
المخطوطات  معهد  مجلة  في  زكي  المح�ضن  عبد  وعلي  الحلوجي 
طهران،  في  هروي  مايل  ن�ضره  كما  1971م،   ،17 المجلد  العربية، 

وترجمه مارتن ليفي اإلى الإنجليزية.
ر يو�ضف بن عمر  َنع: للملك اليمني المظفَّ 2 - المخترع في فنوٍن من ال�ضُّ
ن�ضره  محمد عي�ضى  694هـ/1294م(. وقد  الر�ضولي )ت  ابن علي 

�ضالحية في الكويت عام 1989م.
ِعمران  بن  ميمون  بن  محمد  للمغربي  الأحبار:  عمل  في  الأزهــار   -  3

المراك�ضي الحميري، والكتاب لم ي�ضل كامال.
بن  لأبي بكرمحمد بن محمد   : الخوا�صِّ ُطَرِف  الخوا�صِّ في  4 - تحفة 
)607/707هـ- بالقلَّو�ضي  المعروف  الق�ضاعي  مالك  بن  اإدري�ص 

1307/1210م(، من اإ�ضطابونة بالأندل�ص)20(. 

5 - اأرجوزة )تدبيرال�ضفيرفي �ضناعة الت�ضفير(: لبن اأبي َحميدة وقيل: 
)ُحميدة( )عا�ص في ق 9هـ / 15م(.

اأحمد  العبا�ص  لأبي   : الذهب(  وَحّل  الكتب  ت�ضفير  ر�ضالة )�ضناعة   - 6
ابن محمد ال�ضفياني.ن�ضرها بول جوتنبر في باري�ص 1919، 1925م.
القا�ضم  لأبــي  وت�ضريفها(:  والقلم  ــدواة  ال و�ضفة  الكتاب  )كتاب   -  7
عبد اهلل بن عبد العزيز البغدادي الكاتب النحوي ال�ضرير موؤدب 

المهدي )عا�ص 255هـ/869م(. ن�ضره دومنيك �ضورديل.
العبا�ص  بن  محمد  بن  علي  حيان  لأبي  الكتابة(:  علم  )في  ر�ضالة   -  8
ن�ضرها  وقد  414هـ/1023م(.  )ت  البغدادي  ال�ضوفي  التوحيدي 

وترجمها اإلى الإنجليزية فرانز روزنتال.
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القا�ضي عيا�ص   ال�ضماع:  وتقييد  الرواية  اأ�ضول  اإلى معرفة  الإلماع   - 9
دار  ون�ضرت   ، �ضقر  اأحمد  ال�ضيد  حققه   ، اليح�ضبي  مو�ضى  ابن 

مكتبة التراث طبعته الثالثةبالقاهرة ، عام 1425هـ/2004م.
ـــن علي  ب لأحـــمـــد  الإنـــ�ـــضـــاء:  �ــضــنــاعــة  فـــي  الأعـــ�ـــضـــى  �ــضــبــح   - 10

لآلت  حديثا  الكتاب  في  اأفرد  القلق�ضندي،)ت821هـ/1418م(. 
الخط والدواة والقلم وبريه والمداد والحبرو�ضنعتهما، وماُيكتب 

فيه من قراطي�ص وورق.
مة(:  مة في اأخبار الحاج وطريق مكة المعظَّ َرُر الفرائد المنظَّ 11 - )الدُّ

لزين الدين عبدالقادر بن اإبراهيم الأن�ضاري الجزيري الحنبلي 
في  الع�ضيلي  الدين  نور  ال�ضيخ  نظمه  976هـ/1568م(.وقد  )ت 
دار  في  الجا�ضر  حمد  ن�ضره  الــدرر  وكتاب  بيتا.  وع�ضرين  واحــد 

اليمامة بالريا�ص عام 1983م.
مرت�ضى  لمحمد  الآفــــاق(:  ــاب  كــتَّ ــى  اإل الإ�ــضــراق  ر�ضالة)حكمة   -  12

عبدال�ضالم  ن�ضرها  الر�ضالة  وهذه  )1205هـ/1790م(.  بيدي  الزَّ
هارون �ضمن كتابه ) نوادر المخطوطات – المجموعة الخام�ضة( 

في القاهرة عام 1954م.
الدكتور  المخطوطات )جزاآن(:  وعلم  المخطوط  العربي  الكتاب   -  13

اأيمن فوؤاد �ضيد، وقد ن�ضرته الدارالم�ضرية اللبنانية في القاهرة، 
عام 1997م.

14 - المخطوط العربي: الدكتور عبدال�ضتار الحلوجي، وقد ن�ضرت مكتبة 

م�ضباح في جدة طبعته الثانية، عام 1409هـ/1989م.
15 - تاريخ الوراقة المغربية - �ضناعة المخطوط العربي من الع�ضور 

الو�ضيطة اإلى الفترة المعا�ضرة: محمد المنوني، وقد ن�ضرته كلية 
الآداب والعلوم الإن�ضانية بالرباط ، 1412هـ/1991م.
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والب�ضر:  المادة  اعتبارات  بين  الإ�ضالمية  المخطوطات  درا�ضة   -  16

اأعمال الموؤتمر الثاني لموؤ�ض�ضة الفرقان للتراث الإ�ضالمي، جمادى 
الآخرة 1414هـ/ دي�ضمبر 1993م.

المخطوط  تاريخي لم�ضطلح ون�ضو�ص فنون �ضناعة  17 - نحو معجم 

وحفظ  �ضيانة  كــتــاب:  �ضمن  �ضبوح)21(،  اإبــراهــيــم  الــعــربــي: 
المخطوطات الإ�ضالمية، �ضل�ضلة موؤتمرات الفرقان - رقم 3. 

)م�ضدران  منها  نف�ضه،  المجال  في  ودرا�ضات  اأبحاث  اأي�ضا  وله 
جديدان عن �ضناعة المخطوط: حول فنون تركيب المداد(. �ضمن كتاب 

)درا�ضة المخطوطات الإ�ضالمية بين اعتبارات المادة والب�ضر(.
اأحمد  د.  البيبليوغرافي:  والبحث  المخطوطات  18 - درا�ضات في علم 

�ضوقي بنبين، ن�ضرته المطبعة والوراقة الوطنية في طبعته الثانية 
بمراك�ص، المغرب، عام 2004م.

19 - �ضناعة المخطوط العربي: مجموعة اأبحاث ودرا�ضات �ضمن مجلة 

جمادى  الأول،  الجزء   ،55 المجلد  العربية،  المخطوطات  معهد 
الأولى 1432هـ/مايو 2001م.القاهرة.

التقنية  الم�ضطلحات  قامو�ص  العربية:  المخطوطات  مــاأثــور   -  20

 Adam جا�ضيك  اآدم  البولوني  للم�ضت�ضرق  والبيبليوغرافيا. 
Gacek، طبعة بريل بلين وبو�ضتون وكولن �ضنة 2001م وهو معجم 

زكي  محمد  محمود  د.  العربية  اإلــى  ترجمه  وقد  عربيانجليزي. 
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القاهرة، عام 2008م.
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)»D.Muzerelle« )دوني�ضميزريل  لـ  المخطوط،  علم  قامو�ص   -  21
الذي اأ�ضدره في باري�ص �ضنة 1985م، وهو معجم فرن�ضي بعنوان: 

.vocabulairecodicologique

يقول عنه د.اأحمد �ضوقي بنبين وم�ضطفى طوبى اأراد له �ضانعه »اأن 
يكون موجزا يقت�ضر على �ضرح الكلمة �ضرحا مخت�ضرا على غرار �ضروح 
الألفاظ في القوامي�ص اللغوية، وهو اأول معجم ظهر في التراث الإن�ضاني 

في هذا المجال«)22(.
فُرن�ضوا  العربي:  بالحرف  المخطوط  الكتاب  علم  اإلــى  المدخل   -  22
ديرو�ص، ترجمة: د. اأيمن فوؤاد �ضيد، ن�ضر موؤ�ض�ضة الفرقان للتراث 

الإ�ضالمي، لندن 1403هـ/2010م.
كوديكولوجي(  )قامو�ص  العربي  المخطوط  م�ضطلحات  معجم   -  23
الح�ضنية  الخزانة  وم�ضطفىطوبى،  بنبين  �ضوقي  اأحمد  للدكتور 
واأفادني  2005م،  �ضنة  الثالثة  طبعته  �ضدرت  والمعجم  بالرباط، 
�ضيعيد  اأنه  قليلة  �ضنوات  قبل  معه  لقاء  في  بنبين  اأحمد  الدكتور 
طباعته، واأتوقع اأن يكون الآن في طبعته الرابعة اأو الخام�ضة، وهو 

مو�ضوع هذه الورقة البحثية.
وف�ضول  مباحث  �ضكل  فــي  وردت  عديدة)23(  مــحــاولت  وهــنــاك 
ولكنهم  الم�ضطلحية  الفكرة  اأ�ضحابها  تناول  الموؤلفات،  بع�ص  في 
حقل  في  متميزا  ملمحا  ت�ضكل  وهي  المعمقة،  بالدرا�ضة  يخ�ضوها  لم 

م�ضطلحات المخطوطات.
اإن هذه الكتب والر�ضائل تعد م�ضدرا مهما لهذا العلم، وقد �ضكتُّ 
البحث،  في هذا  ذاتها  في  لي�ضت مق�ضودة  لأنها  م�ضامينها،  ذكر  عن 
ولكن ل�ضلتهابه ولأهميتها ذكرتها لعل اأبناءنا الطلبة واإ خواننا الباحثين 
ُيولُّون وجهتهم نحوها فيدر�ضونها وي�ضتخرجون منها ما ُيقيم اأ�ض�ص هذا 
اإليه  و�ضل  ما  �ضوء  في  الكوديكولوجيا(  اأو  المخطوطات  )علم  العلم 
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الغربيون. ول نعجب اإذا قلنا: اإن اأغلب ما كتب في هذا المجال كان في 
بالد المغرب والأندل�ص. 

الموؤلفات  اأن كل  الغريب  اأيمن فوؤاد �ضيد: »ولعل من  يقول الدكتور 
كلُّها  ُكتبت  المخطوط  العربي  الكتاب  �ضناعة  عن  اإلينا  و�ضلت  التي  
الحرفة  وهي  )الوراقة(،  اأن حرفة  فرغم  والأندل�ص،  المغرب  بالد  في 
المخت�ضة باإنتاج وتوزيع الكتاب العربي، قد قامت بدور مهم في الح�ضارة 
ف  الإ�ضالمية منذ الع�ضر العبا�ضي، فاإنه لم ي�ضل اإلينا اأدب م�ضرقي ُيعرِّ
بكيفية �ضناعة الكتاب المخطوط، وربما تك�ضف لنا الأيام عن وجود مثل 

هذا الأدب في الخزائن غير المفهر�ضة«)24(. 
المبحث الثاني

قراءة في معجم م�سطلحات المخطوط العربي
»قامو�س كوديكولوجي«

اإنجاز  وهو  م�ضطلح،  األفي  من  يقرب  ما  ي�ضمل  المعجم  هذا  اإن 
وك�ضب عظيم للغة العربية، ليعرف الكثير منهااإل الم�ضتغلون في حقل 
المخطوطات ، بل الكثير منها غائب عن العاملين في حقل المخطوطات 
اإنها منثورة وحبي�ضة  الحياة فيها،  اإلى بعث  نف�ضه، ولذلك فهي بحاجة 
كتاباتنا  في  ا�ضتعمالت  لها  نجد  ل  ولكن  التراثية،  الكتب  بطون  في 
المعا�ضرة، وقد نلجاأ اإلى ا�ضتعارة واقترا�ص ما يعبر عن مفاهيمها من 
اللغات الأخرى ، ولذلك تاأتي اأهمية هذا النوع من المعاجم والدرا�ضات 

في خدمة اللغة العربية وتراثها.
المطلب الأول: التعريف بالكتاب:

1 - عنوان الكتاب وموؤلفاه: العنوان )م�سطلحات المخطوط العربي 
�ضوقي  اأحمد  الدكتور  الأ�ضتاذ  تاأليف  كوديكولوجي«(،  »قامو�س 

بنبين، والدكتور م�ضطفى طوبي.
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الح�ضنية  الخزانة  ن�ضرته  المغربية،  المملكة  في  الكتاب  �ضدر 
 - المحمدي  الحي  الوطنية  والــوراقــة  المطبعة  في  وطبعته  بالرباط، 

الداويات - بمراك�ص، الطبعة الثالثة، عام 2005م.
يقع الكتاب في )478( �ضفحة من القطع المتو�ضط، مقا�ص 16.5×24�ضم.
اأما موؤلفاه فهما علمان من اأعالم المغرب العربي، الأ�ضتاذ الدكتور 
اأحمد �ضوقي بنبين اأ�ضتاذ التعليم العالي بكلية الآداب في جامعة الرباط، 
�ضيرة علمية  له  1974م،  اأكتوبر  بالرباط منذ  الح�ضنية  الخزانة  ومدير 
عطرة، حافلة بالن�ضاطات العلمية التي اأنجزها خالل م�ضيرته البحثية، 
اإذ اأغنى المكتبة المغربية والعربية خا�ضة والعالمية بجملة من الموؤلفات 
والدرا�ضات ت�ضهد بت�ضلعه في علمي المخطوطات والمكتبات وما يتعلق 
بهما ، ونال جوائز عديدة وُكرم من جهات داخل المغرب وخارجه ، وقد 
عرفته في الت�ضعينيات من القرن الما�ضي عندما كنا نلتقي في الندوة 
ال�ضنوية للهيئة الم�ضتركة لخدمة التراث العربي المخطوط ، في معهد 

المخطوطات العربية بالقاهرة ، التابع لجامعة الدول العربية.
اأي: تلميذ  الأ�ضد،  اأما الدكتور م�ضطفى طوبي فهو �ضبل من ذلك 
والعلوم  الآداب  كلية  في  اأ�ضتاذا  يعمل  بنبين،  اأحمد  الدكتور  لالأ�ضتاذ 
الموؤلفات  عددمن  اأي�ضا  له  اأكــاديــر،  في  زهــر  ابــن  بجامعة  الإن�ضانية 

والدرا�ضات في حقل التراث المخطوط وعلم المكتبات .
المعجم  مو�ضوع  عــن  فيها  الموؤلفان  تحدث  المعجم:  مــقــدمــة   -  2
الدرا�ضات  من  النوع  هذا  اإلى  العربية  المكتبة  واحتياج  واأهميته، 
العلمية الر�ضينة، وما يعتر�ص الباحث في هذا الحقل  من �ضعوبات، 

لحداثة مو�ضوع المعجم في الدر�ص الغربي والعربي في اآن واحد.
ا�ضتقررنا  مما  م�ضتمدة  »لحمته  الم�ضروع:  عن  الطوبي  يقول محمد 
الكتاب  عن  الحفر  من  �ضرب  فهو  العلم.  لهذا  دقيق  مفهوم  من  عليه 
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با�ضطالح  الغربيون  عليه  ي�ضطلح  الذي  ال�ضيء  هذا  عن  اأو  المخطوط 
»كرا�ص«. اإن هذا الحفرهو تعقب تاريخي ب�ضكل من الأ�ضكال لواقع زائل 
تمثله هذه الأكوام المتاآكلة والمخرمة من المخطوطات الراقدة في دواليب 
خزائن الكتب في كل بقاع العالم. وكل مخطوطة هي �ضهادة ناطقة عن 
زمان ومكان محددين... فقد اأ�ضبح  و�ضع معجم في علم المخطوطات 
�ضربة لزب في الوقت الراهن، وهو مايجعلنا نتنف�ص الأمل في تقديم هذا 

العمل الذي ل�ضك نحن متعقبوه بمزيد من ال�ضقل والإ�ضافة«)25(. 
3 - منهج المعجم: اعتمد الموؤلفان الترتيب الألفبائي في عر�ص مواد 
المعجم، لأنهما ليريدان التو�ضع فيه، لحداثة مفهوم الكوديكولوجية 
في الوطن العربي، ورجحا كفة التداول في ترتيب مداخله على كفة 

الجذر لأ�ضباب منها)26(: 
اأ  -   الباحث في علم المخطوطات والمكتبة ليعنيه اأ�ضل الكلمة.

ب  - المعجم له طابع تقني ولي�ص لغويا.
اأو  كونها مركبة  الم�ضطلحية من حيث  المادة  ت  - طبيعة مداخل 
من اأ�ضول غربية اأو وظيفية، ي�ضعب ترتيب المعجم على اأ�ضا�ص 

الجذر اللغوي.
وهو  الكبرى،  المعاجم  يخ�ص  وتقليباته  الجذر  على  العتماد  ث  - 

لي�ص من اهتماماتنا في المعجم.
المفردة  �ضيوع  فكرة  على  المعجم  ُبني  المعطيات  هذه  على  وبناء 
وتداولها ، مع الإبقاء على )ال( في المدخل ومراعاة ال�ضبط متى تطلب 
الأمر رفع اللب�ص. وقد تم توثيق بع�ص الم�ضطلحات من مظانها ، واإهمال 

ماكان معروفا ومتداول في حقله المعرفي.
المعجم مادة م�ضطلحية متنوعة ماأخوذة من غير  وقد وردت في 
التراث العربي، ذات بعد معرفي في حقل علم المخطوطات، يحتاج اإليها 
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اأنها دخيلة على م�ضطلحاتنا  الأولى  للوهلة  تبدو  العربي، وهي  الدر�ص 
التاأ�ضي�ص  على  وت�ضاعد  لها،  رافــدا  ُتعد  الحقيقة  في  ولكنها  التراثية، 
النقدية  المناهج  �ضاأن  �ضاأنها  الكوديكولوجيا.  لم�ضطلحات  العلمي 
والل�ضانية التي اأفدنا منها الكثير في درا�ضاتنا اللغوية والأدبية والنقدية.
4 - م�سادر المعجم: ذكرت فيما تقدم اأن علم الخطوط العربي حديث 
الغربية،  الدرا�ضات  الحال في  العربية، كما هو  عهد في درا�ضاتنا 
اأن �ضعوبات كثيرة  المعجم �ضرحا في مقدمته  فاإن من�ضئي  ولذك 
واجتهما في اإنجازه، ومنها قلة الم�ضادر والمراجع، »اإذ لي�ص هناك 
ر�ضائل اأو معاجم مخت�ضرة ننطلق منها على غرار ما �ضنعه اأ�ضالفنا 

وا�ضعو معاجم الألفاظ والمعاني في الع�ضور الأولى«)27(.
فما هي م�ضادرهما التي كانت عونا لهما في اإنجاز المعجم؟ يمكن 

اإجمال م�ضادرهما في الآتي:
المخطوطات  في  المتمثلة  القديمة  الم�ضادر  على  العتماد   - اأ  

نف�ضهاوالثقافة العربية عامة.
اأُقيمت عن علم  التي  والندوات  والملتقيات  الموؤتمرات  اأعمال  ب  - 
الإحاطة  على  تتوفر  لم   - اأ�ضارا  كما   - ولكنها  المخطوطات، 
ال�ضاملة لعلم المخطوط بمفهومه الجديد ، فالمادة التي ُقدمت 
في  ظهرت  التي  المحاولت  بمافيها  بال�ضحالة،  تت�ضم  فيها 

اأوروبا.
 )Adam gacek( جا�ضيك  اآدم  البولندي  الم�ضت�ضرق  كتاب   - ت  
المو�ضوم بـ )ماأثور المخطوطات العربية: قامو�ص الم�ضطلحات 

التقنية والبيبليوغرافيا(.
 ،)Muzerelle Denis( دوني�ضموزريل  الفرن�ضي  العالم  معجم   - ث  
في  منه  اأفــادا  وقد  المخطوطات(.  علم  )قامو�ص  بـ  المو�ضوم 

و�ضع المقابل الفرن�ضي لالألفاظ العربية.
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ج  - ُي�ضاف اإلى ما ن�ص عليه الموؤلفان في المقدمة ، فاإننا عندما 
 ، المعجم  نهاية  في  المثبت  والمراج  الم�ضادر  م�ضرد  نت�ضفح 
نجد كما هائال من الم�ضادر والمراجع المتعلقة بالمخطوطات 

والثقافة العربية التي اأ�ضارا اإليها في )الفقرة اأ( اأعاله.
المكتبات،  علم  عــن  ُكتب  مــا  وكــل  المخطوطات،  مــن  اأفـــادا  لقد 
وكتب  والفهار�ص،  والتاريخ،  والآثار،  الكتابة،  وو�ضائل  والجلد،  والخط، 
اللغة ومعاجمها، ومعاجم الم�ضطلحات في فنون مختلفة، كالمكتبات، 

والحديث، والخط ، وكذا الدوريات، والكتب الأجنبية والمترجمة.
و�ضمن هذه العدة من الم�ضادر والمراجع ماذكرته اأعاله في )المطلب 
الثاني من المبحث الأول تحت عنوان )المحاولت والجهود التي ُبذلت في 
التاأ�ضي�ص ل�ضناعة المخطوط(، من كتب ور�ضائل مما انتجه علماوؤنا فيما 

ن�ضميه م�ضادر �ضناعة المخطوط العربي ؛ قديما وحديثا)28(.
لحمة  تمثل  باأنها  الموؤلفان  و�ضفها  المعجم  مــادة  المعجم:  مــادة   -  5
المعجم في ذاته، وتجلى فيها الأثر التاريخي المادي، الذي تعك�ضه 
جوانب من الثقافة الخا�ضة بال�ضنائع التي مار�ضها الإن�ضان العربي 
في الحقب الزمنية المتعاقبة. وقد عبرا عنها بالأبواب المعجمية 

التالية)29(: 
اأ  - المعجم التقني الممعجم، اأي: التوجيه العلمي للمعجم، لأنهما 
ذكرا اأمورا »كانت في التاريخ  مجهولة، وفي تالبيب المجهول 
اهتماما  يعير  مثال  المخطوطات  فقيه  فماكان  م�ضلولة،  قابعة 
وحلق،  و�ضحل،  ونــتــف،  مــرط،  مــن  ومراحلها؛  ــرق  ال ل�ضنعة 
اأمور  وك�ضط، وجرد، وتعريق، وتليين، وما ماثل ذلك... فهاته 
ولمنا�ص  ا�ضتقيناها،  الحفر  مفهوم  ومن  اأفدناها،  العلم  من 

منها في تقييد ا�ضطالحات العلم«)30(. 
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اللغوية  المواد  تلك  اأي:  الم�ضتق،  المنقول  التقني  المعجم  ب  - 
تلك  ــل  اأه مــن  النا�ص؛  األ�ضنة  على  المتداولة  ال�ضطالحية 

ال�ضنائع.
اأي: توظيف بع�ص الم�ضطلحات في  الدخيل،  التقني  المعجم  ت  - 

العربية من لغات اأخرى ، بحكم و�ضائجها ال�ضوتية والدللية.
اإخ�ضاع جزء من مادة المعجم  اأي:  ث  - المعجم التقني الموزون، 

اإلى قانون الموازين في �ضوء دللة كل ميزان.
لتكون  مداخلها،  في  المعجم  مواد  الأ�ضا�ص جاءت  على هذا  وبناء 
»باكورة الم�ضروع بين اأيدي علماء المخطوطات، وفقهاء اللغة، وعلماء 
الخط العربي، والمحققين، ... على اأن يكون هذا العمل حجر المهاد...، 
ونحن متاأكدون اأن تراثنا المتالطم الأمواج مازال الدر كامنا في اأعماقه 
بخ�ضو�ص ا�ضطالحات الأ�ضفار، و�ضنعة الأوعية ، والأمدة ، والكتابة ، 

وح�ضبنا اأننا اأره�ضنا في هذا المجال«)31(. 
حقيقة  توؤكد  المعجم  الموؤلفان  عليها  بنى  التي  العنا�ضر  هذه  اإن 
مادته  جــاءت  فقد  خ�ضو�ضيته،  رغــم  المعجم  هــذا  اأن  وهــي  علمية، 
والآثار،  والتاريخ،  العربية،  بين علوم:  الم�ضادر، غزيرة تجمع  متنوعة 
والمكتبات، والمخطوطات، والمعجمات، والفهار�ص، واللغات الأجنبية، 
ينماز  معجم  فهو  الأ�ــضــول.  لهذه  فــروع  من  ب�ضلة  يمت  مما  وغيرها 
يختلف عن  وهو  تنوع م�ضطلحاته،  المعجمات من حيث  من  غيره  عن 
يختلف  اأنه  كما  ومادته،  منهجه،  التقليدية، من حيث  اللغوية  المعاجم 
عن المعاجم الحديثة المتخ�ض�ضة في مجالت العلوم والفنون، واأتوقع 
مادته  جمع  ي�ضتكمل  عندما  المعاجم  من  لكثير  ثريا  رافــدا  يكون  اأن 
المعجم  هذا  اأن  كما  العلمية،  مادته  تفر�ضه  منهج  �ضوء  في  وتبويبها 

�ضيقدم خدمات لمجالت معرفية تراثية غيرعلم المخطوطات.
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ول اأجانب ال�ضواب اإذا قلت: اإن هذا المعجم �ضيكون رافدا لكثير من 
معاجم الفنون الأخرى، المعاجم اللغوية نف�ضها التي ي�ضعى المعجميون 

اإلى اإن�ضائها في �ضوء المناهج الجديدة.
نماذج  الفقرة  هــذه  في  اأقــدم  المعجم:  م�سطلحات  مــن  نــمــاذج   -  6
ا�ضطالحية اخترتها مما ورد في المعجم ، واأوردها كما جاءت في 
المعجم ، ليتعرف القارئ على كيفية عر�ص المداخل ال�ضطالحية 
في المعجم ، وقد اخترت نماذج متنوعة من مداخل مختلفة ، لتكون 
متوافقة مع ما اأذكره من ملحوظات ا�ضتدراكية في المطلب الالحق. 
الح�سر،  ل  التمثيل  �سبيل  على  المختارة  النماذج  يــاأتــي  وفيما 

وذلك تجنبا للتطويل:
حرف الألف

• الأفيق: الجلد المعد للدباغة. �ص 43.
اإذا  التقفية  عند  يح�ضل  انتفاخ  وهو  الت�ضفير،  عيوب  من  المتالء:   •

خزم ال�ضفر بخيط لي�ص حريريا. �ص 47.
• الأنف: �ضن القلم، �ص 49.

حرف الباء
• الببلُيوْغرام:مخطط عالقات الن�ضو�ص ، اأي العالقات التي تربط بين 
اإنجليزية  ذلك،  ماثل  وما  ومعار�ضته  وتعاليقه  وحوا�ضيه  وذيوله  المتن 
من اأ�ضل يوناني. من و�ضع كمال عرفات نبهان )Bibliogram(، �ص 53.

• البَخر: غراء لإل�ضاق الكتب. �ص 54.
• البردي: ورق موؤلف من األياف نبات البردي ُيحاك وي�ضقل بال�ضغط 
ُن�ضخت  اإلينا   و�ضلت  عربية  بردية  واأقدم  للكتابة.  �ضحائف  وي�ضبح 
مكتوبة على  كتب  ت�ضلنا  بالنم�ضا.ولم  22هـ، وهي محفوظة  عام  في 
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البردي با�ضتثناء اأجزاء من »موطاأ مالك« وبع�ص ال�ضحف، اأما الكتاب 
الكامل الوحيد الذي و�ضل على البردي فهو ن�ضخة من »كتاب الجامع 
في الحديث النبوي »لعبداهلل بن وهب« )197هـ(، وهو محفوظ بدار 

الكتب الم�ضرية. �ص 56، 57.
• بطن القلم: الفتحة التي ي�ضنعها النا�ضخ في القلم عند بريه. �ص 61.

حرف التاء
•  التاأريخ بالجلو�س: التاأريخ ح�ضب تولي العر�ص. �ص 66.

•  التحلية: ا�ضتعمال ماء الذهب في زخرفة الم�ضاحف ونحوها. �ص 74.
النا�ضخ  وا�ضم  المخطوطة  عنوان  فيه  يكتب  التختيمة:  اأو  التختيم   •
له المخطوط.  ُن�ضخ  اإلى من  اأحيانا  ي�ضار  الن�ضخ، وقد  وتاريخ ومكان 
العنا�ضر  بع�ص  اإلى  يفتقر  وبع�ضها  لها.  المخطوطات لتختيم  بع�ص 
وقد  تاريخه.  اأو  الن�ضخ  مكان  اأو  النا�ضخ  ا�ضم  كانعدام  المذكورة 
يفيد  والتختيم  للنا�ضخ.  والغفران  الدعاء  عبارات  ذلك  اإلى  ي�ضاف 
كثيرا المخت�ص في علم المخطوطات بف�ضل المعلومات التي يحملها. 
ويكون التختيم عادة في نهاية الكتاب. وقد يكون في البداية كما جاء 
ياأخذ  وقد  با�ضطانبول.  عثمانية  نور  بخزانة  محفوظ  م�ضحف  في 
اأ�ضكال مختلفة في المخطوطات العربية، انظر »كتاب الكوديكولوجيا 

العربية«ديرو�ص وجماعته. Colophon. �ص 75، 76.
 .Pagination الت�سفيح: ترقيم الكتاب بال�ضفحات اأو الترقيم بالتعقيبة •

�ص 90.
حرف الجيم

•  الِجْرُم: حجم الكتب، نقول:ن�ضخة قراآن في الجرم الكبير اأو اللطيف. 
.Format. �ص 112 
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ر�ُص: اأي الكتاب الممحو الذي تعاد عليه الكتابة.  •  الجلد المغ�سول: الطِّ
.Palimpsest �ص 116. 

حرف الحاء
.L'encrier •  الحبرية: المحبرة. �ص 125.  

• َحرُد الَمتن: تقييد الفراغ . ولفظة حرد نبطية الأ�ضل معربة جاءت من 
الُحردية وهي حيا�ضة )حزام( الحظيرة ت�ضد على حائط من ق�ضب 
ُعر�ضا. تقول حَردناه تحريدا. وكاأن حرد المتن بمثابة حزام واق جعل 
في اآخر الأ�ضل ليحميه وي�ضعر بحدوده ونهايته. وقال فرنكل: اإنه من 
بالن�ضاخة  والمتعلق  الن�ص  اآخر  في  الموجود  الهام�ص  وهو  الآرامية. 
تاريخ  هو  المتن  حرد  اأن  اإلى  ال�ضنطي«  »ع�ضام  ويذهب  وبياناتها، 

.Colophon الن�ضخ من الن�ضخة بعد تمام مادة الموؤلف. �ص 128. 
والكاف،  الــذي،  من  والياء  والـــذال،  الــدال،  الم�سقوقة:  الــحــروف   •

والعين، والغين الأولين، والجيم، والحاء، والخاء. �ص 130.
• الَحُط: �ضبط الكلمات التي تت�ضابه في �ضكلها وبنيتها اأو في �ضبطها 

واأحيانا في وزنها. �ص 133.
• الحنيفة: الدواة. �ص 136.

• الحوليات: هي عند الآ�ضوريين �ضجل كامل لجميع الأحداث في تاريخ 
مرتب ح�ضب �ضني حكم الملك. وتعني اليوم دورية �ضنوية خا�ضة عند 

.Annales الموؤرخين. �ص 137. 
حرف الخاء

• خط الجزم: خط العرب في الجاهلية �ضمي كذلك لأنه ُجزم اأي اقتطع 
قبل  الجزم  ي�ضمى  الكوفي  الخط  وكان  الحميري  الم�ضند  من  وولد 

وجود الكوفة. �ص 149.
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ٌل: دقيق. �ص 152. • خط ُمنمِّ
ْفَتُر: الجلد في اليونانية. وكانت تعني اللفافة البردية، وهو تقييد  • الدِّ
الموؤرخ  وقــال  واأخــبــار.  و�ضوارد  فوائد  من  ا�ص  الُكنَّ ماي�ضمه   ي�ضم 
اليوناني هيرودوت )Herodot( عن كلمة دفتر من الكلمات الفينيقة 
التي ت�ضربت اإلى اليونانية قديما. دخلت العربية عن طريق الفار�ضية، 
ا�ضتعملت في عهد معاوية لكتاب اأو ملزمة في مقابل لفيفة اأو الأوراق 
المتناثرة  وقد ظهرت في الآرامية وال�ضريانية في الن�ضو�ص اليهودية. 

.Diphteria.162 واأ�ضبحت تطلق على الكتب الكبرى. �ص
حرف الراء

عاف: كثرة المداد في راأ�ص القلم. وّرَعف القلم اإذا قطر. �ص177.  • الرُّ
.Saignement  de  La plume

ا�س: التعقيبة في ال�ضتعمال المغربي. �ص 178. قَّ • الرَّ
ْكوُة: المحبرة ج ركاء. �ص 180. • الرَّ

حرف الزاي
ْرَطَبة: اإزالة الرطوبة من المخطوطات. �ص 188. • الزَّ

َماُم: �ضجل ي�ضجل فيه قيم الخزانة اأ�ضماء الم�ضتعيرين للكتب. وقد  • الزِّ
خزانة  وفي  المغربية  الزوايا  كتب  خزائن  في  م�ضتعمال  الزمام  كان 

.Registre جامع  القرويين بفا�ص. �ص 189. 
حرف ال�سين

َخاُم: الفحم الناتج عن الدخان المتراكم في المطابخ من وقود  ال�سُّ  •
الخ�ضب وف�ضالت الحيوانات المجففة كان ُيتخذ ل�ضناعة الحبر. قال 

.Scrit.197 ابن مقلة: اأجود المداد ما اتخذ من �ضخام النفط. �ص
.L'alene.198 َراُد: المخرز. �ص • ال�سِّ
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ْقُي: هو غم�ص الورق  بعد �ضنعه وجفافه في الع�ضارة الن�ضوية اأو  • ال�سَّ
الرهيك لي�ضقل �ضطحه وي�ضهل ان�ضياب القلم عليه. �ص 201.

َياُق: خط ال�ضياق، ن�ضق من الألفبائية  المخت�ضرة. وقد ا�ضتخدم  • ال�سِّ
وكان  النقاط،  من  يخلو  كان  العثمانية.  بالدولة  المالية  الدوائر  في 
يلم  يكن  ولم  اأحــرف،  عدة  من  مخت�ضرا  الواحد  ال�ضكل  اأو  الحرف 
بقراءته اإل المتخ�ض�ضون ، وكان الهدف من ا�ضتخدامه، عدم تمكين 
كل واحد من قراءته. وقد قيل اإنه وجد في العراق في عهد العبا�ضيين، 

ثم انتقل اإلى الأنا�ضول في عهد ال�ضالجقة. �ص 205.
حرف ال�ساد

اُم: بائع الجلود المدبوغة. �ص 219. • ال�سرَّ
ْنَدُل: مادة من العيدان الجيدة كانت ت�ضنع منها الدواة. �ص 222. • ال�سَّ
• ال�سميمة: ر�ضالة تعالج مو�ضوعا معينا، وهي الورقة المكتوبة تكون 

ملفوفة. �ص 227.
• طباعة الحجر: طباعة اأولية مفادها الكتابة على الحجر اأول وكب�ضها 
ثانيا على الورق، وذلك اأن ير�ضم النا�ضخ ما يريده بحبر زيتي اأو نحوه 
ثم يل�ضقه بحجر اأمل�ص ُم�ضتو ويرطب الحجر بالماء، فاإذا مرت عليه  
وبقيت  الحجر،  من  الكتابة  ا�ضتمدت  حبرا  المدهونة  بالأ�ضطوانة 
الأجزاء الرطبة نظيفة، ثم ُي�ضغط على الحبر فتخرج الكتابة نظيفة. 

.Lithographie. �ص 230 
حرف العين

ر الكتاب. �ص 242. اُم: ُم�ضفِّ • الَعرَّ
• الُع�سفوُر: هي الأوراق الملحقة. �ص 245.

• العالمة المائة: وهي العالمة التي ُو�ضعت في �ضنع الكاغد الأوربي 
لتميزه عن الكاغد العربي الذي يخلو من هذه العالمة . ويوؤكد قا�ضم 
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نهاية  العربي منذ  المخطوط  ابتكار عربي ظهر في  اأنها  ال�ضامرائي 
القرن ال�ضابع الهجري وقلدها �ضناع الورق الأوربيون واأ�ضافوا  اإليها 
م�ضنع  عن  م�ضنعا  تميز  اأوربــا  في  وهي  بم�ضانعهم  خا�ضة  عالمة 
ا�ضم  من   الأولــى  الحروف  اأحيانا  تحوي  وكانت  طابع،  عن  وطابعا 
ت�ضاعد  وقد  الطباعة  اختراع  بعد  الطابع  ا�ضم  اأو  الم�ضنع   �ضاحب 
اأو  موؤلفه  اإلى  مخطوط  ن�ضبة  �ضحة  من  التثبت  في  المائية  العالمة 
م�ضانع  ت�ضتعمل  وقد  معين،  مكان  اأو  زمان  اإلى  اأو  اإليه  ن�ضبته  كذب 

.Filigrane. الورق العالمة المائية في مجال الدعاية . �ص 248 
حرف الغين

• الغا�سر: الجلد الذي اأُجيد دباغته. �ص 253.
الغط�س: ال�ضرب على القول ببطالنه، وعدم الإفادة منه بما يعمي   •

حروفه وليظهرها. �ص 255.
• الغم�س: دمج الورق بخفة في ال�ضقي. �ص 257.

حرف الفاء
• الفابريقة: م�ضنع الورق وتطلق على م�ضانع الورق في م�ضر. كلمة 

.Fabrique فرن�ضية. �ص 259. 
• الف�سحة: البيا�ص بين ال�ضطور. �ص 263.

• الفينك�س: ثبت الكتب. وتطلق على القائمة الببليوغرافية التي و�ضعها 
كاليماخو�ضفي القرن الثالث  قبل الميالد ال�ضاعر لمكتبة الإ�ضكندرية. 

.Binakes. )يونانية(. �ص 268 
حرف القاف

اعُة: الخرقة التي ينظف بها القلم. �ص 272. • الُقرَّ
• الق�سم: انك�ضار �ضن القلم. �ص 275.

• القيراموز: خط م�ضحفي قديم. �ص 285.
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حرف الكاف
• الكامل: ال�ضخ�ص الذي يتقن الكتابة. �ص 288.

على  المتاأخرين  العلماء  من  طائفة  جــرى  كتب  هي  الختم:  ُكــتــب   •
مجال  في  الأ�ضفار  من  �ضفر  اإقـــراء  من  النتهاء  بر�ضم  ت�ضنيفها 
الحديث اأو ال�ضيرة اأو الفقه اأو غيرها من الفنون ، ويكون كتاب الختم 
وماآثره  وف�ضائله  الكتاب  �ضيرة م�ضنف  معرفة  في  للراغبين  مرجعا 
وما يتعلق بخ�ضائ�ص كتابه ومنهجه فيه، ومنزلته بين الم�ضنفات في 

فنه والأ�ضانيد التي يروي بها اإلى م�ضنفه. �ص 295.
.Coton. 299 الُكْر�ُسُف: كل ما يجعل في  الدواة من �ضوف وخرقة. �ص •
وقد   . لل�ضبط  وال�ضوارد  الفوائد  فيه  ُتقيد  دفتر  )ُكنَّا�َسٌة(:  ُكنَّا�ٌس   •
ي�ضجل فيه اأ�ضحابه مختارات مايقروؤون اأو ي�ضمعون واأحيانا ي�ضيفون 
جاءت  وقد  ذلك.  مجرى  جرى  وما  وم�ضاهداتهم  اإنتاجاتهم  لذلك 
ا�ص  اأحمد زروق البرن�ضي الفا�ضي 899هـ.  بمعنى الترجمة الذاتية كُكنَّ
وهي التذكرة عند بع�ص الم�ضارقة. اخت�ص المغاربة با�ضتعمالها في 
في  كثيرا  ا�ضتعمل  الأ�ضل   �ضامي  لفظ  ا�ص:  والُكنَّ الأخيرة.  القرون 
اللغة ال�ضريانية  ب�ضيغة كونا�ضوكونا�ضة، كما ورد في اللغة الآرامية  
بال�ضين  الجعزية  والأثيوبية  العبرية  اللغة  وال�ضين  وورد في  بال�ضين 

.Recueil de notes فقط. �ص 301. 
حرف الالم

• اللَّبُن الَحليُب: مادة تخلط بالنو�ضادر، وُيكتب  بها في الورق  فالترى  
ُيخلط  وقد  الكتابة  ظهرت  النار  من  قرب  فــاإذا  الكتابة،  �ضورة  فيه 

بالمداد الفار�ضي فُيعطي مدادا �ضينيا ي�ضبه الحبر. �ص 304. 
• لـذذ: ال�ضم الذي كان يطلق على ال�ضهور الثالثة، �ضوال، ذو القعدة، 

وذو الحجة. �ص 306.
اح: ُمزخِرف. �ص 307. • لوَّ
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حرف الميم
اخ.  اخ م�َضّ • الما�سخ: الذي ليعرف قواعد الن�ضخ  يقول القدماء: ُكلُّ ن�َضّ

�ص 311.
ُز: الذي يقيم حروف الكتابة وُي�ضلح ال�ضقط. �ص 317. • الُمَحرِّ

: هو المخطوط النكرة الذي لم ُيقابل على اأ�ضل  عيُّ • المخطوُط الَدّ
.Manuscritbatard.321 ال�ضيخ اأو الموؤلف اأو على ن�ضخة موثقة. �ص

حرف النون
  L' inscription .364 النَّْقُر: الكتابة في الحجر اأو النق�ص على الحجر. �ص •

.sur  unepierre

• النَّمُل الأبي�س: ح�ضرات �ضغيرة تحفر اأنفاقا وثقوبا في المخطوطات 
.Petites pustules لتاأمين تغذيتها. �ص 367. 

حرف الهاء
• الَهْذَرَمُة: ال�ضرعة في القراءة . »�ضر القراءة الهذرمة«. �ص 372.

حرف الواو
• الَوْخَفُة: �ضبه خريطة من اأدم. �ص 377.

ْمِغ: ورق مخ�ض�ص لتذهيب  حوافي  الكتب. �ص 380. • َورُق الدَّ
• اْلَوِفيَعُة )اْلِوَفاُع(: ِخرقٌة يم�ضح بها الكاتب القلم من المداد. �ص 387.

المطلب الثاني: ا�ستدراكات على المعجم:
بع�ص  لي  تبدت  والثالثة،  الثانية  طبعتيه  في  المعجم  قــراءة  بعد 
واأعترف  المعجم،  اإثراء  في  زميلي  بها  اأ�ضارك  اأن  اأحببت  الملحوظات 
الذي  الحقل  اإذ  التي يعمالن فيها،  العلمية  ال�ضنعة  اأهل  ل�ضت من  اأني 

ينتمي اإليه المعجم بكر ومو�ضوعاته مت�ضعبة وتحتاج اإلى ثقافة وا�ضعة.
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المجهودات  مــن  الــرغــم  على  م�سطلحية:  ا�ــســتــدراكــات  اأول: 
الكبيرة التي ُبذلت على مدى �ضنين طوال في اإنجاز باكورة م�ضطلحات 
المخطوط العربي ، اإل اأن ثمة جهدًا اآخر مازال ينتظر العاملين في حقل 
القامو�ص  هذا  في  الكريمان  الأخــوان  بداأه  ما  ل�ضتكمال  المخطوطات، 

المتميز.
فقد وقفت في اأثناء قراءاتي على عدد من الم�ضطلحات لم ترد في 
المعجم ، اأحببت الإ�ضارة اإلى بع�ضها تتميما لجهد الزميلين ، ومنها على 

�ضبيل المثال لالح�ضر : 
العـذق،  �ضماريخ  فيه  الـــــذي  الأ�ضفر  العـود  »وهـــــو  ــوُن:  ــْرُجـــ ـــ ــُع اْل  -  1
حجر  ابن  ذكر  وقد  والنعطاف«)32(.  النعراج  مـن  ُفْعُلـون،  وهـو 
في  اإقطاعا  كتب  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  اأن  الع�ضقالني 

ُعرجون ِل�َضنَبرالإرا�ضي)33(. 
2 - ال�سادقة: وهي ال�ضحيفة التي ُيكتب فيها. فقد ورد في الأثر »َعْن 
ُبِني  ُ َعْنُهَما، َقاَل: َما ُيَرغِّ َي اهللَّ ِ ْبِن َعْمٍرو َر�ضِ ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد اهللَّ
ِحيَفٌة َكَتْبُتَها  اِدَقُة، َف�ضَ ا ال�ضَّ اِدَقُة َواْلَوْهُط. َفاأَمَّ ِفي اْلَحَياِة اإِلَّ ال�ضَّ

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َضلََّم...«)34(. ِ �ضَ ِمْن َر�ُضوِل اهللَّ
المدونات  لحفظ  كوعاء  ٌت�ضتخدم  ال�ضهام،  جعبة  هي  الكنانة:   -  3

والر�ضائل)35(. 
4 - المخالة: هي ما ُيجعل فيها الرطب من الح�ضي�ص، ُت�ضتخدم لحفظ 
الأموال والمتاع، كما ت�ضتخدم المخالة كوعاء لحفظ المدونات)36(. 
5 - الجراب: وعاء من اإهاب ال�ضاء، وهو اأعم من الِمـزود)37(. جاء في 
لَّى  حلية الأولياء عن اأبي هريرة اأنه َقاَل: »َحِفْظُت ِمْن َر�ُضوِل اهلِل �ضَ
اهلُل َعَلْيِه َو�َضلََّم َخْم�َضَة ُجْرٍب، َفاأَْخَرَجْت ِمْنَها ِجَراَبْيِن، َوَلْو اأَْخَرْجُت 

اِلَث َلَرَجْمُتُموِني ِباْلِحَجاَرِة«)38(. الثَّ
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6 - الكوة: هو الخرق في الحائط ، والثقب في البيت ،وعاء يحفظ النا�ص 
فيه مدوناتهم و�ضحفهم)39(. 

في  والإ�ضمامة(  )الإ�ضبارة  الموؤلفان م�ضطلحي  اأورد  مامُة:  ال�سِّ  -  7
ورد  وقــد   ،227 ال�ضفحة  في  ال�ضميمة  وم�ضطلح   ،40 ال�ضفحة 
اأ�ضارا  اأنهما  ومع  مامُة(،  العرب وهو )ال�ضِّ ا�ضتعمله  اآخر  م�ضطلح 
وتحتاج  فيها غمو�ضا  اأن  اإل  مامة،  ب�ضِ وردت  )الإ�ضمامة(  اأن  اإلى 
ُل َمْن َلِقيَنا اأََبا  اإلى تو�ضيح ، فقدجاء في �ضحيح م�ضلم: »... َفَكاَن اأَوَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َضلََّم، َوَمَعُه ُغاَلٌم َلُه، َمَعُه  اِحَب َر�ُضوِل اهلِل �ضَ اْلَي�َضِر، �ضَ

ُحٍف«)40(. َماَمٌة ِمْن �ضُ �ضِ
في  اأورداهـــا  لو  فحبذا  الإ�ضمامة)41(.  في  لغة  اأنها  الأثير  ابن  وذكــر 

مدخل)ال�ضمامة(واأحيل على الإ�ضمامة.
8 - م�سطلحات ال�سبط: وهي كثيرة جدا ، فقد لجاأ العلماء واللغويون 
فيه  تحفظ  الذي  الوعاء  لأنه  المعجم؛  في  ل�ضيما  ْبِط«،  »ال�ضَّ اإلى 
في  الكبرى  لأهميته  المعجميون؛  ا�ضتعمله  من  واأكثر  اللغة)42(. 
النَّ�ص)44(،  اأداء  من  جزء  ال�ضبط  اأداء  ولأن  النَّ�ص)43(،  �ضالمة 
الهدف منه الدفاع عن اللغة وتخلي�ص ن�ضو�ضها من اأية �ضائبة من 
�ضوائب النحراف في م�ضتوياتها المختلفة التي تن�ضاأ عن اللب�ص في 

قراءتها.
وقد ا�ضتعمل علماء العربية على اختالف اهتماماتهم العلمية نوعين 
، و�ضبط  ال�ضفوية  الرواية  ال�ضبط؛ �ضبط لفظي اعتمدوا فيه على  من 

كتابي اعتمدوا فيه على الر�ضم الخطي . 
ْبط التي ا�ضتعملها العلماء، واأرى اأنها بحاجة  ومن م�ضطلحات ال�ضَّ
لأن تاأخذ مكانتها في معجم م�ضطلحات المخطوط العربي: التَّحريك، 
من  اة  والمثنَّ اة،  والمثنَّ دة،  والموحَّ والت�ضديد،  والتثقيل،  والتخفيف، 
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ة،  والفوقيِّ والتحتيَّة،  والتثليث،  والمَثلََّثة،  فوق)45(،  من  اة  والمثنَّ تحت، 
والإعــجــام،  وال�ضقط،  والــحــذف،  والــزائــد،  والياب�ضة)46(،  والتليين، 
والقلب،  والإبدال،  والمهملة،  والفك،  والإدغام،  والتحريك،  والإهمال، 
والمد، والق�ضر، وغيرها مما هو م�ضتعمل في كتابات الأوائل قبل ظهور 

الطباعة الحديثة.
9 - ومن الم�سطلحات الأخرى)47(: بطن ال�ضيف، وال�ضفط، والعيبة، 
وال�ضيرج)49(،  اليتيمة)48(،  والن�ضخة  المورثة  الن�ضخة  والحقيبة، 
فر،  وال�ضُّ )التعقيبة()51(،  والكعب  ناخ)50(،  وال�ضِّ ُطكا،  والمـُ�ضْ

ْفُر )من طرق الت�ضطير()53(.  والمـَْكَتع)52(، والظُّ
10 - وفي كتاب )فُرن�ضوا ديرو�ص( عدد وفير من الم�ضطلحات تخ�ص 
تمثل  اأنها  واأرى  العربية،  بالكتابة  تت�ضل  التي  المختلفة  الفنون 
معالم بارزة في الحقل الم�ضطلحي، يمكن الإفادة منها في اإثراء 
هذا المعجم في طبعته الالحقة)54(. وقد األحقها مترجم الكتاب 
المفاهيم  )ك�ضاف  با�ضم  الكتاب  اآخــر  في  �ضيد  ــوؤاد  ف اأيمن  د. 

والم�ضطلحات الفنية()55(.
بطريقة  تتعلق  اأخرى  ملحوظات  ثمة  منهجية:  ا�ستدراكات  ثانيا: 
عر�ص المادة الم�ضطلحية في المعجم ، اآمل اأن تلقى قبول لدي الزميلين 

في�ضتدركانها في الطبعة الالحقة، ومنها على �ضبيل المثال اأي�ضا:
الخط   -  34« المغربي  الخط  عــن  حديثهما  فــي  الموؤلفان  ذكــر   -  1
والترتيب  ال�ضكل  في  الم�ضرقي  الخط  عن  يتميز  خط  المغربي: 
والتنقيط وقيمة حروفه، وهو على العموم خم�ضة اأنواع: المجوهر، 
والمب�ضوط ، والزمامي، والكوفي، والثلث الم�ضرقي«)56(. وذكرا في 
ال�ضفحات ال�ضابقة في مدخل )الخط( اأنواعا اأخرى من الخطوط 
المغربية، وهي ( البدوي البربري، وال�ضوقي، وال�ضو�ضي اأو الدرعي، 

والطالبي، وال�ضوداني، والإدماجي، �ص 151-147(.
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واأرى اأن جمعها تحت  مدخل واحد اأفيد للقارئ ، ولباأ�ص من اأن ُتذكر في 
3،... اأو اأ، ب، ج...()57(.  ،2 عنا�ضر تحت اأي ترتيب ؛ حرفي اأو عددي )1، 

ب�ضرح  الكتفاء  لوحظ  المترادفة،  الم�ضطلحات  على  الإحالة  في   -  2
الم�ضطلح في مو�ضع واحد،كما في قولهما عن الم�ضطلح: »اأَْبُرو: 
للتجليد  ُي�ضتعمل  مزخرف  اأوورق  اأو�ضبغها،  الأوراق  تطريز  فن 

واإطارات اللوحات اأ�ضهره واأحدثه المجزع. )تركية()58(.
الأ�ضل  فار�ضي  وهو  الــورق،  من  نوع  على  يطلق  فالمجزع م�ضطلح 
مدخل  في  ــرا  اأث له  نجد  ولــم  التركية)59(،  في  ا�ضتعمل  ثم  ـــرو(  )الإب
لآخر  مرادفا  الم�ضطلح  يرد  عندما  الموؤلفين  منهج  ومن  )الجيم(. 
)البيت(.  م�ضطلح  عن  الحديث  اأي�ضا  ومنها  عليه.  الإحالة  ثم  ذكره، 

قال: »وي�ضمى اأي�ضا تابوت«. ولم يرد مدخل )التابوت( في المعجم. 
3 - ال�ضكوت عن توثيق بع�ص الم�ضطلحات - وهو كثير- يفوت الفر�ضة 
مظانه  في  الم�ضطلح  اإلى  الهتداء  لي�ضتطيع  لأنـه   ، القارئ  على 
الأمر  هـذا  اأن  ومع  المتخـ�ض�ص،  الباحث  ،ول�ضيما  فيها  ورد  التي 
اأُحيل على ما�ُضكت  نبها عليه ، اإل اأني اأرى الفائدة تكون اأعظم لو 

عنه.
4 - وردت في المعجم م�ضطلحات كثيرة اخت�ضرت دللتها، وحبذا لو 

ع فيها قليال، لأنها قد تلتب�ص بمعاني اأخرى. ُتو�ضِّ
المالحظة  عك�ص  وهــو  المداخل،  بع�ص  في  والتكرار  ال�ضتطراد   -  5
بع�ضهم  وقــال  ل:  الُجمَّ »ح�ساب  في:  قولهما  ذلك  ومن  ال�ضابقة، 
على  المقطعة  الحروف  هي  الجمل  حروف  وقيل:  الميم،  بتخفيف 
اأبجد هوز. وهو �ضرب من التاأريخ ا�ضتعمله الموؤلفون العرب قديما 
يعتمد على العبارة عو�ص الأرقام. قال ابن دريد: »ل اأح�ضبه عربيا. 
حوادثهم  تــواريــخ  في  الأنــبــاط  ا�ضتعمله  الأ�ــضــل،  اآرامـــي  اإذن  هو 



قراءة في معجم مصطلحات اخملطوط العربي »قاموس كوديكولوجي«

20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

94

جـــــذور

ووفياتهم«. وقال الجواليقي في المعرب اأ�ضله �ضرياني. وقد و�ضلت 
وي�ضميها  النظام.  بهذا  مــوؤرخــة  كثيرة  عربية  مخطوطات  اإلينا 

ارة الح�ضاب«، �ص 132.   المغاربة َحمَّ
ومن منهج الرجلين الإحالة على الم�ضطلحات المتوافقة في الدللة 
�ضفحتين  بعد  ياأتي  لكن  في مدخله،  باإيجاز  ومعناه  الم�ضطلح  ذكر  اأو 
هي  الح�ساب:  ارة  »حمَّ الآتي:  النحو  على  الح�ضاب(  ارة  )حمَّ م�ضطلح 
ل ، وهي �ضوابط وقواعد في فن الح�ضاب والريا�ضيات  ُتبنى  ح�ضاب الجمَّ
اأ�ضا�ضا على ا�ضتعمال الحروف الأبجدية التي تحمل الأرقام  وتنق�ضم اإلى 

ارة الكبرى. ارة ال�ضغرى والَحمَّ ق�ضمين: الَحمَّ
ارة ال�ضغرى: الحامل وهي ا�ضتعمال الحروف كحوامل لالأرقام  - الَحمَّ

من »األف« ي�ضاوي )1( اإلى )�ص( ي�ضاوي )1000(.
ارة الكبرى: المحمولت وهي نف�ص الحروف التي توؤدي بها العمليات  - الَحمَّ
اأبواب مثل  الأربع )+×-:( ففي عملية ال�ضرب يوجد جدول في ت�ضعة 
×4=8( اإلى َيِيٍق )10×10=100(.  َبْبٍد )2×2=4( َبْجوٍ )2×3=4( َبْدٍح )2 
العالم  وفاة  مثال  وال�ضنين.  الأعــوام  تواريخ  تــوؤدي  المحمولت  وبهذه 
1963م. ُيرمز  المغربي الكبير محمد المختار ال�ضو�ضي كانت في عام 
اإليها بـ )المختار ال�ضو�ضي جاء اأجله( جمع اأعداد الحروف يعطي 1963 
وبالن�ضبة لهذه الوفاة بال�ضنة الهجرية فُيرمز اإليها )نكبة �ضيارة(، جمع 

 .136 اأعداد  الحروف يعطي 1383«. �ص 135، 
فنالحظ اأن المدخلين م�ضمونهما واحد، لكن وقع ال�ضتطراد فيهما 
ولو ذكر م�ضمونهما في مدخل واحد لكان اأي�ضر على القارئ ، ولباأ�ص من 

ذكر المدخل الثاني في حرفه والإحالة على الأول.
عر�ص  في  التجان�ص  عدم  وهو  اآخر  اأمر  ال�ضتطراد  بهذا  ويت�ضل 
مرادفاتها  تذكر  فم�ضطلحات  كمها،  حيث  من  الم�ضطلحية  المداخل 
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ن�ضو�ص  في  واأخــرى  ق�ضير،  جمل  في  دللتها  تذكر  واأخــرى   ، فقط 
المختارة  الن�ضو�ص  في  اأوردت  وقد  ال�ضابقين،  كالم�ضطلحين  طويلة، 

من المعجم مايجلي هذا الأمر.
اأحد  اإيرادهما م�ضطح »الحوا�سي: قلم، هو  اللب�ص  6 - ومما يوقع في 

الخطوط المتفرعة عن الثلث بل هو �ضغير الن�ضخ«.
وهو يلتب�ص بجمع الحا�ضية ويحتاج اإلى تنبيه في المتن اأو الهام�ص.

حقولها؛  ب�ضتى  العربي  المخطوط  م�ضطلحات  عن  الحديث  اإن   -  7
 ، مــن كتابة، وورق، وعــظــام، وجــلــد، وحــجــارة، واأحــبــار، واأقـــالم 
وخطوط، وتجليد، و�ضبط،  وخياطة، وزخرفة، وغير ذلك يتطلب 
و�ضع  في  ب�ضمات  لهم  كانت  الذين  الأعــالم  ببع�ص  العناية  اأي�ضا 
التي  الفنون  من  فن  في  لها،  اأرخــوا  اأو  تلك  اأو  الم�ضطلحات  هذه 
والح�ضارية،  التاريخية  م�ضيرته  عبر  بالمخطوط  قوية  و�ضائج  لها 
ولذلك ناأمل اأن ي�ضتدرك موؤلفا الكتاب في الطبعة الالحقة للكتاب 
ابن  اأمثال  واآثارهم،  الأعــالم  هــوؤلء  ببع�ص  باإيجاز  يعرف  ملحقا 
وابن  والنويري،   ، وال�ضمعاني  در�ضتويه،  وابن  النديم،  وابن  مقلة، 
البواب، والقلق�ضندي، وابن قتيبه، والقا�ضي عيا�ص، وابن ال�ضالح، 
التي  والجهود  المحاولت  في  ذكرناهم  ممن  وغيرهم  والعلموي، 

ظهرت عند علمائنا الأوائل. وهم كثر)60(.
قد يبدو هذا العمل دخيال على المعجم، ولكنه يمكن اأن ُينجز معجم 

باأعالم الرجال الذين خدموا هذا الحقل المعرفي في مرحلة لحقة. 
8 - ورد في المعجم م�ضطلحات كثيرة م�ضتفادة مما ا�ضتعمله الغربيون 
على  ُيحل  ولــم  اأ�ضله  اإلــى  اأُ�ضير  بع�ضها  المخطوط،  �ضناعة  في 
مظانه، وبع�ضها الآخر �ُضكت عنه، وليعرف القارئ اإن كان عربيا اأو 
مقتر�ضا ، كما يتعلق بهذا الجانب اأي�ضا تلك الم�ضطلحات المولدة 
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حديثا في العربية. فحبذا لو اأن الموؤلفين ا�ضتدركا هذا الأمر لتكون 
الفائدة اأعم.

9 -  وفي هذا ال�ضياق عنت لي فكرة اأقترحها على الموؤلفين لعلهما يجدان 
لها م�ضوغا وينفذانها م�ضتقبال، والفكرة اأعبر عنها بالت�ضاوؤل الآتي: 
التي  الدللية  حقولها  على  الم�ضطلحات  هذه  ُتــوزع  اأن  يمكن  األ 
الخا�ضة  الم�ضطلحات  تــدرج  كــاأن  لحقا؟  اآخــر  عمل  في  تمثلها، 
في حقل،  الجلد  وم�ضطلحات  بها،  في حقل خا�ص  عامة  بالكتابة 
وم�ضطلحات الزخرفة في حقل، وم�ضطلحات ال�ضيانة في حقل، 

وم�ضطلحات الحبر والأمدة في حقل، وهكذا .
اإلى لب�ص وقع فيه  اأ�ضير  اأن  اأحب  اأختم هذه ال�ضتدراكات  اأن  وقبل 
ي�ضح  »ومما  اإذقـــال:  المعجم،  ب�ضاأن  كتبه  فيما  فهمي  خالد  الدكتور 
زيادته على بع�ص تعريفاته ما يلي: زيادة ما يلي في اآخر مدخل التعليقة 
)�ص94( »وهي اآخر كلمةفي ال�ضفحة تو�ضع اأ�ضفل ال�ضفحة وهي التي 
المخطوط،  اأوراق  ترتيب  لغر�ص  اأعلى  من  الي�ضرى  ال�ضفحة  بها  تبداأ 

وهي �ضكل قديم يقوم مقام الترقيم«)61(. 
فقد التب�ص عليه م�ضطلح التعليقة الذي �ضرحه موؤلفا المعجم باأنه 
»لفظ في التعليق وما يدون اأي يعلق على حا�ضية الكتاب من �ضرح اأو اإ�ضافة 
اأو ا�ضتدراك اأو فائدة«)62(. قلت التب�ص عليه بم�ضطلح )التعقيبة(، وهو 

في ال�ضحة )93( من الكتاب. فالفرق بين التعليقة والتعقيبة وا�ضح.
)م�ضطلح  ا�ضتعمال  الموؤلفين  على  فهمي  خالد  الدكتور  اأخذ  كما 
الت�ضلية(، وهو ا�ضتعمال �ضحيح اأجازه العلماء. جاء في كتاب الكليات 
َوِكاَلُهَما  اْلَكاِمل،  َناء  الثَّ اأَي:  الت�ضلية  َوُهَو  ا�ْضم لم�ضدر  ِهَي  اَلة:  »ال�ضَّ
لم  م�ضدرها  َفــاإِن  اْلأَركـــان.  اأََداء  ِبَمْعنى  اَلة  ال�ضَّ ِبِخاَلف  م�ضتعمالن 

ي�ْضَتْعمل...«)63(.
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واأخيرا اأقول بكل فخر واعتزاز :اإن هذا المعجم الذي نتحدث عنه 
هو النواة اأو البذرة التي �ضتنبت زرعا كثيرا ، فحاله كحال المعجم الأول 
في العربية )العين( للخليل بن اأحمد الفراهيدي، الذي اأ�ض�ص لمعاجم 
متنوعة تلته في مراحل زمنية متعاقبة، كل منها خدم العربية الف�ضحى 
بوجه من الأوجه ؛ منهجا، ومادة، وفكرا، ومازالت المعاجم اإلى يومنا 
العربي(  المخطوط  م�ضطلحات  )معجم  معجمنا  فكذلك  تترى،  هذا 
كثيرة  معاجم  و�ضتتلوه  المادي،  جانبه  في  المخطوطات  لعلم  �ضيوؤ�ض�ص 
على مر الأيام والأزمان، لأن فنون هذا العلم كثيرة، وكل حقل منها يتميز 
عن الآخر بمادته اللفظية، بل اإن من كتبوا في فنونه يمثلون فترات زمنية 
اأثرت بيئتهم على مادتهم  اأقاليم مختلفة،  اإلى  اأي�ضا، وينتمون  متعاقبة 
التي ا�ضتعملوها في التعبير عن حرفهم و�ضناعاتهم، وكذا تنوع م�ضادر 

مادتهم التي ا�ضتقوا منها األفاظهم وم�ضطلحاتهم.

الهوامـــ�س

)1( �ضناعة الكتاب والكتابة في الحجاز، �ص 499/2.
)2( تاريخ لكتابة وتدوين العلم، �ص 17.

.5  ، )3( العلق: 4 
)4( القلم : 1.

)5( الطور: 3-1.     
)6( البينة: 3-2.

)7( �ضحيح البخاري 148/6.
)8( ديوان طرفة بن العبد، �ص 23.

)9( تاريخ الكتابة وتدوين العلم، �ص 47.
)10( المدخل اإلى علم  الكتاب المخطوط بالحرف العربي )مقدمة المترجم(، �ص 14.
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)11( ورد لقبه مكتوبا الطوبي ، وطوبي في بع�ص موؤلفاته واأبحاثه.
.10 )12( المخطوط العربي الإ�ضالمي  بين ال�ضناعة المادية وعلم المخطوطات، �ص 9، 

الكتاب  علم  اإلى  والمدخل   ،302 �ص  العربي،  المخطوط  م�ضطلحات  معجم  ينظر:   )13(
المخطوط بالحرف العربي، �ص 13.

)14( درا�ضات في علم المخطوطات ، �ص 25. نقال عن المخطوط العربي الإ�ضالمي  بين 
ال�ضناعة المادية وعلم المخطوطات، �ص 11.

20. نقـال عن المخطـوط العـربي الإ�ضالمي  )15( علم الكتنـاه العربي الإ�ضـالمي ، �ص 19، 
.13 بين ال�ضنـاعـة الماديـة وعلم المخطـوطات ، �ص 12، 

.21 )16( المخطوط العربي الإ�ضالمي بين ال�ضناعة المادية وعلم المخطوطات، �ص 20، 
)17( مقدمته لكتاب المدخل اإلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي، �ص 17.

:بين  وينظر   .57-16 �ص  العربي،  بالحرف  المخطوط  الكتاب  علم  اإلــى  المدخل   )18(
.35 الكوديكولوجيا والتحقيق ، �ص 34، 

)19( معجم م�ضطلحات المخطوط العربي، �ص 12.
اإلى علم  اأيمن فوؤاد �ضيد لكتاب المدخل  الكتب ومو�ضوعاتها ينظر: مقدمة د.  )20( عن هذه 
الكتاب المخطوط بالحرف العربي، �ص 18-23، و�ضيانة وحفظ المخطوطات الإ�ضالمية، 
والكتاب  المخطوطات، �ص32-11،  العربي وعلم  والمخطوط   ،393-341  ،100  ،99 �ص 
العربي المخطوط وعلم المخطوطات، الجزء الأول ، الباب الأول والثاني منه ، والقيمة 
العلمية لكتاب فران�ضوا دي رو�ص "المدخل اإلى علم الكتاب المخطوط  بالحرف العربي«، 

.121 �ص 120، 

)21( الإحاطة 54/3.
)22( ينظراأي�ضا :المدخل اإلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي )مقدمة المحقق(، 

�ص 35.
)23( معجم م�ضطلحات المخطوط العربي، �ص 13.

وجهدهم   ، وفنونها  بالكتابة  ُيعنون  ممن  بع�ص  المو�ضوع  في  كتب  اأنه  اإلى  هنا  اأنبه   )24(
بذكر  ي�ضمح  ل  .والمجال  للمخطوطات  الم�ضطلحي  المجال  في  تفيد  وهي  لُينكر، 

كتبهم .
)25( مقدمته لكتاب المدخل اإلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي، �ص 18.

)26( معجم م�ضطلحات المخطوط العربي، �ص 18.
.24 )27( معجم م�ضطلحات المخطوط العربي، �ص 23، 

)28( معجم م�ضطلحات المخطوط العربي، �ص 12.
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)29( معجم م�ضطلحات المخطوط العربي ، �ص 20 ، 21.
)30( معجم م�ضطلحات المخطوط العربي ، �ص 24.
)31( معجم م�ضطلحات المخطوط العربي ، �ص 24.
)32( معجم م�ضطلحات المخطوط العربي ، �ص 25.

)33( النهاية في غريب الحديث والأثر 179/2.
الجزيرة  في  والكتابة  الكتاب  �ضناعة  وينظر:   .160/3 ال�ضحابة  تمييز  في  الإ�ضابة   )34(

.463/2

)35( �ضنن الدارمي 436/1. وينظر :تاريخ الكتابة وتدوين العلم، �ص 108، 109.
)36( �ضناعة الكتاب والكتابة في الجزيرة 528/2. وينظر : تاريخ الطبري 398/3.

)37( �ضناعة الكتاب والكتابة في الجزيرة 529/2.

)38( �ضناعة الكتاب والكتابة في الجزيرة 532/2.
)39( حلية الأولياء وطبقات الأ�ضفياء 381/1.

)40( �ضناعة الكتاب والكتابة في الجزيرة 532/2.
)41( الم�ضند ال�ضحيح المخت�ضر 2301/4.

)42( النهاية في غريب الحديث والأثر 93/2. وينظر: �ضناعة الكتاب والكتابة في الجزيرة 
518/2 ومابعدها.

)43( كالم العرب: �ص 100.
)44( التفكير اللغوي عند العرب في العراق : �ص 397.

)45( تحقيق النُّ�ضو�ص ون�ضرها : �ص 79.
)46( من باب ذكر ف�ضل الموؤلفين اأ�ضيراإلى اأنهما ذكرا بع�ضا من هذه الم�ضطلحات لكنها 

قليلة.
في  العلماء  ا�ضتعمله  مما  وهو  المعجمة  غير  الحروف  به  ُيــراد  »الياب�ضة«:  م�ضطلح   )47(
الغرب الإ�ضالمي . ينظر: لباب تحفة المجد ال�ضريح في �ضرح الف�ضيح، 85/1،  86.

)48( ينظر: �ضناعة الكتاب والكتابة في الجزيرة 533/526/2.
)49( ينظر: معاجم م�ضطلحات علم المخطوط العربي، مجلة الوعي الإ�ضالمي، العدد:532.
)50( تكملة المعاجم العربية 173/4، 396/6. وينظر: درا�ضة المخطوطات الإ�ضالمية بين 

اعتبارات المادة والب�ضر، �ص 22.
)51( مجلة معهد المخطوطات العربية )جزء خا�ص ب�ضناعة المخطوط العربي(، المجلد 

55، الجزء الأول، �ص 98.
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)52( المدخل اإلى الكتاب المخطوط بالحرف العربي، �ص 167.
. 183 )53( المدخل اإلى الكتاب المخطوط بالحرف العربي، �ص 181، 

)54( المدخل اإلى الكتاب المخطوط  بالحرف العربي، �ص 257.
)55( واأ�ضار اأي�ضا الدكتورخالد فهمي اإلى جملة من الم�ضادر والمراجع يمكن اأن تكون عونا 
لمن اأراد العمل في هذا الحقل .ينظر :معاجم م�ضطلحات علم المخطوط العربي، 

مجلة الوعي الإ�ضالمي، العدد: 532.
)56( المدخل اإلى الكتاب المخطوط  بالحرف العربي، �ص 559-228.

)57( معاجم م�ضطلحات علم المخطوط العربي »قامو�ص كوديكولوجي«، �ص 152.
280 . وفي الكتاب حديث عن تطور الخط   ،53 )58( ينظر : تاريخ الوراقة المغربية �ص: 46، 

المغربي عبر الأع�ضر المختلفة. 
)59( معاجم م�ضطلحات علم المخطوط العربي »قامو�ص كوديكولوجي«، �ص 29.

)60( المدخل اإلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي، �ص 378.
)61( هذه الفكرة نبه اإليها اأي�ضا د. خالد فهمي، وقد ذكرتها على �ضبيل التاأكيد لأهميتها، 

ولتعرف نا�ضئتنا من كان وراء هذه الفنون.
)62( معاجم م�ضطلحات علم المخطوط العربي ، مجلة الوعي الإ�ضالمي ، العدد: 532.

)63( معاجم م�ضطلحات علم المخطوط العربي »قامو�ص كوديكولوجي«، �ص 94.
)64( الكليات معجم في الم�ضطلحات والفروق اللغوية، الكفوي، �ص 552.
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الق�صيدة القدمية بني التعدد والوحدة

قراءة اأ�صلوبية يف معلقة عمرو بن كلثوم

املختار ح�سني)*(

تقديــــــــم:
�أنها  �ل�سو�ء،  على  و�لحديثة،  �لقديمة  �ل��ق��ر�ء�ت  بع�ض  ي�سم  ما 
�أ�سدرت �أحكاما مجحفة في حق �لق�سيدة �لعربية �لقديمة، و�لجاهلية 
منها على �لخ�سو�ض، وذلك حين �نطلقت في هذه �لقر�ءة من مو�سوعة 

�لأغر��ض.
�لمعلقة  �أن  ندرك  �أن  يجب  »ولكننا  يوما:  عبد�ل�سبور  �سالح  قال 
)معلقة �مرئ �لقي�ض( قد ل تكون كتبت في زمن و�حد، بل قد ل تكون 
جمعها  �ل��روي،  موّحدة  �لمقطعات  من  مجموعة  بل  و�ح��دة،  ق�سيدة 
حاولو�  �لقدماء  �أن  ورغ��م  و�حدة«)1(..  ق�سيدة  في  ذلك  بعد  �ل��رو�ة 
�إيجاد �لرو�بط)2( حين �نتقال �ل�ساعر بين غر�ض و�آخر، و�إن  جهدهم 
كان ذلك باعتبار �لمتلقي، ل �لذ�ت �ل�ساعرة)3(، �إل �أن مثلبة تفكك هذه 
�لمحدثين  �لد�ر�سين  �عتماد  تثبيته  من  وز�د  يطاردها،  ظل  �لق�سيدة 
على ما يعتبرونه �أدلة خارجية تثبت وجهة نظرهم، و�لمتمثلة في �لبيئة 
�ل�سحر�وية �لجافة �لم�سطحة �لتي تفر�ض على �لعربي �لتنقل من مكان 

)*( المغـــرب.
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تمنحها  �لتي  �لتاأمل  على  و�لقدرة  �لخيال،  خ�سوبة  وتحرمه  �آخر  �إلى 
�لتعقيد�ت �لطبيعية لغير �لعرب..

هكذ� �سكلت هذه �لقر�ء�ت، �لتي تعتبر �لأدب مر�آة لبيئته، حجابا 
�إذعانا لها ممتد� عبر �لع�سور،لم  �سفيقا، و�سلطة ق�سائية)4( فر�ست 

يتجاوزه �إل �لندرة من �لباحثين �لمعا�سرين.
و�إن �لعمل على ��ستك�ساف وحدة فنية - بعيد� عن �لأغر��ض -  في 
�لمعلقات  في  خا�سة  �لتجاهات  �ستى  وفي  ج��د�،  لممكنة  �ل�سعر  هذ� 

وغيرها من �لق�سائد �لتي ت�سير على نهجها...
�إلى  بالإ�سافة  �ل�سعري،  �لقول  على  �لباعث  �لنف�سي  �لجو  ويعتبر 
في  �عتمادها  يمكن  �لتي  �لركائز  �أحد  �لمختلفة،  �لأ�سلوبية  �لمكونات 
مفككا.  يبدو  فيما  �لوحدة  وتبيُّن  مختلفا  يبدو  ما  بين  �لموؤتلف  �إيجاد 
فلي�ض من �لبيان في �سيء �أن يكون �لعربي و�ل�ساعر �لعربي في �لجاهلية 
على تلك �لدرجة من �ل�سطحية و�ل�سعف في �لتاأمل و�لفقر في �لخيال، 

فيتحد�ه كتاب �هلل، مع ذلك، فيما ل يح�سن؟.
من هذه �لمنطلقات تاأتي هذه �لقر�ءة �لأولية لمعلقة عمرو بن كلثوم 
و�لتي ل تتوخى �ل�ستق�ساء و�لدر��سة �لم�ستفي�سة �لآن، بقدر ما تروم 
�لتنبيه �إلى �أن �سعرنا �لعربي يحتاج في كل زمان ومكان لإعادة قر�ءته 

لما يختزنه من جمال خالد.
�ألف بيت، فما بقي  �أكثر من  �أن معلقة عمرو بن كلثوم بلغت  ُيروى 
�لعرب  �أ�سعار  وجمهرة  �لمعلقات  �سروح  في  منها  ُروَي  �أقلها.  �إل  منها 
وروي  قليال.  وتنق�ض  تزيد  بيت،  �لمائة  حو�لي  �لم�سادر  من  وغيرها 

منها في ديو�نه مائة وت�سعة ع�سر بيتا)5(.
وتخ�سع كما هو متد�ول بين كثير من �لباحثين، قدماء ومحدثين، 
لما يعرف بتعدد �لأغر��ض، و�إن كانت هناك �إ�سار�ت منذ �لقديم تبحث 
بالتفكك  وهلة  لأول  توحي  �لتي  �لأغر��ض  هذه  بين  �لر�بط  �لخيط  في 
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و�نعد�م �لتركيز و�لتاأمل. و�سّجع كثير� من �لد�ر�سين على هذ� �لعتقاد 
�لتنقل  على  �لمبنية  �ل�سحر�ء  في  �لعربي  حياة  وبين  بينه  ربُطهم 
و�لترحال �لد�ئم، فكاأن ذلك من هذ�. و�لحال �أن �أغلب، �إن لم نقل كل، 
�لعموم  على  و�لأموية  و�لإ�سالمية  �لخ�سو�ض،  على  �لجاهلية  ق�سائد 
و�لتي ت�سير على هذ� �لمنو�ل، فيها ذلك �لخيط �لر�بط بين �لأغر��ض، 

قد يكون نف�سيا �أو فنيا تابعا له بطريقة مو�ربة.

م�شاهد المعلقة:
ذ�ئبة  ذ�ت  تلقيه  و�لإخبار،  �لمبا�سر  �لخطاب  على  مبنية  �لمعلقة 
للجارية،  موجه  خطاب  �إلى  كلي.وينق�سم  ب�سكل  �لجماعة/�لقبيلة  في 
و�لأع��د�ء،  هند  بن  عمرو  للملك  موجه  و�آخ��ر  للظعينة،  موجه  وخطاب 

بغر�ض �لإخبار عن مناقب �لقبيلة وي�ستغرق معظم �لق�سيدة.
عادة  غير  )على  �ل�سارخة  �لخمرية  �لمقدمة  بين  �لعالقة  �إن 

�ل�سعر�ء( وبين �لخطاب �لموجه للملك:
َبِحْيَنـا        َوَل ُتْبِقـي ُخُمـــْوَر الأَْنَدِرْيَنـــــا اأََل ُهبِّي ِب�َشْحِنِك َفا�شْ

حفل  �إقامة  �إلى  �لد�عية  �لعارمة  �لفرحة  في  تتمثل  نف�سية  عالقة 
عقب �لن�سر �لعظيم بقتل �لملك عمرو بن هند. خا�سة و�أن �لعرب كانت 
تعتقد �أن دماء �لملوك لم تكن كباقي �لدماء..�إنها دماء نفي�سة، زعمو� 
�أن  يزعمون  �أ�سحابنا  »وكان  �لجاحظ:  قال  �لَكَلب)6(،  من  ت�سفي  �أنها 
قولهم: دماء �لملوك �سفاء من د�ء �لكَلب، على �أّن �لّدم �لكريم هو �لثاأر 

�لمنيم«)7(.
بالعاد�ت  مت�سلة  �سمات  ع��دة  في  �لفرحة  ه��ذه  مظاهر  وتتجلى 

ل بها. و�لتقاليد، و�لأ�ساليب �لمتو�سَّ
فما يت�سل بالعاد�ت و�لتقاليد �أن �لعرب كانت �إذ� ُوِترت ل تتَطّيب، 
ول ت�سرب �لخمر، ول َتقَرب �لن�ساء، حتى تاأخذ بثاأرها. وتزعم �أن �لقتيل 
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يخرج من ر�أ�سه )هامته( طير ي�سمى �لهامة، فال يز�ل ي�سيح: ��سقوني 
��سقوني، حتى يوؤخذ بثاأر �لقتيل. و»قال �لأ�سمعي: �لعرب تقول �لعط�ُض 

في �لر�أ�ض، و�أن�سد قول �لر�جز:
ــــــــي ُمـــــــــــَرّوي هـــاِمـــهـــا قــــد عــــِلــــَمــــْت اأّن
ــــُب الـــغـــلـــيـــل مـــــن اأُوامـــــهـــــا ــــذِه ـــــ ـــــ وُم
ِخطاِمها)8( فــي  الـــّدلـــَو  جــَعــلــُت  اإذا 

يقول ذو �لإ�سبع �لعدو�ني)9(:
ِرْبَك َحْيث َتُقوُل الهاَمة ا�ْشُقوِني يا َعْمُرو اإْل َتَدْع �َشـــْتِمي وَمْنق�َشتي          اأَ�شْ

»و�لمعنى: �إل تَدع �ستمي �أ�سرْبَك على هامتك حيث تعط�ض«)10(.
ُكليبا، وكان  �أخاه  ُمّرة  بُن  َقَتل َج�ّسا�ض  ففي �لخبر عن �لمهلهل لما 
ذ�ك �ل�سبَب في حرب �لب�سو�ض بين بكر وتغلب، �أن �لمهلهل لما بلغه مقتل 
ثوبه،  ر  وَق�سّ �سعره،  َجزَّ  ثم  قومه،  �أطر�ف  وجمع  ذر�عيه،  »�سّمر  �أخيه 
ِهن  و�آلى على نف�سه �أّل يهتم بلهو، ول َي�سّم طيبا، ول ي�سرب خمر�، ول َيدَّ

بُدهن، حتى يقتل بكل ع�سو من كليب رجال من بني بكر بن و�ئل«)11(.
�ساعرها  بف�سل  تغلب،  فيه  �نت�سرت  �ل��ذي  �ليوم  ه��ذ�  فلعظمة 

وفار�سها عمرو بن كلثوم، يبد�أ على غير �لعادة بمقدمة خمرية.
�لتح�سي�ض  �أ�سلوب  �أو  �لتنبيه  في  فتتجلى  �لأ�سلوبية  �ل�سمات  �أما 
و�لأمر و�لنهي بطلب متكرر موجه للجارية )�لتي هي رمز لّلهو بالإ�سافة 
بوح)12(، �أي في �أول  �إلى خدمة �لأ�سياد( حتى تعجل ب�سقِيهم خمر �ل�سَّ
�ساعة من �لنهار، حيث يذهب �لقوم، في عاد�ت �لعرب، �إلى �لغزو.. �أما 

�لآن، وبعد هذ� �لن�سر �ل�ساحق، فال غزو هناك ينتظر �لقبيلة.
ومن  بلده  من  و�أجودها  �لخمر  كل  �إح�سار  يت�سمن  �لطلب  �أن  كما 
غيرها، فهو يركز على �ل�ستكثار منها، �سو�ء بذكره �ل�سحن وهو �لقدح 
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�لو��سع �ل�سخم، �أو في ذكر �لأندرين، وهي قرية بال�سام كثيرة �لخمر. 
و�أمر �لجارية باأن تاأتي بها كلِّها.

هذه �لذ�ت �ل�سِرهة �لّنِهمة �سربت كل هذه �لخمر وو�سفت بعُد �أثَرها 
في �لنف�ض و�فتخرت ب�سربها في عدة �أماكن بقيت عالقة بذ�كرتها.. ثم 
�ل�ساعر  عن  �سَرَفت  �إذ  عمرٍو«  »�أمَّ  �لتقريع،  من  قليل  غير  في  لمت، 

�لكاأ�ض:
�َس َعنَّا اأُمَّ َعْمـٍرو      َوَكاَن الَكاأْ�ُس َمْجــــَراَها الَيِمْيَنـا َبْنِت الَكاأْ �شَ
وما �شـرُّ الثــالثة، اأمَّ عمــــرٍو      ب�شاحـــبِك الذي ل َت�شـَبـحينا

مقابل  ع��ن  ك��ال��ع��ادة،  �ل���رو�ة،  بع�ض  يبحث  ه��ذه؟  عمرو  �أم  فمن 
��سمه  �آخ��ر  ل�ساعر  يليه  و�ل���ذي  �لبيت  ه��ذ�  �إن  فيقولون  مو�سوعي، 
عمرو،�بن �أخت جذيمة �لأبر�ض وي�سوقون لهما ق�سة)13(، فهل �سّمنهما 
�ل�ساعر �سعره؟ �أم هي �أم �لملك؟وحِريٌّ ،على كل حال، �أن تكون �أم عمرو 
�ل�ساقية، وهي من قبيلة �أعد�ء )على عادة �ل�سعر�ء في �لجاهلية(، رمز� 
د�ل على �سوء تقدير �لآخر لباأ�ض �لتغلبيين،لّما لم ي�سع في �لح�سبان ما 
�سي�سيرون �إليه من عزة ومنعة، وهذ� ما يتو�فق و�لجو �لعام للمعلقة)14(. 
و�أ�سماء �لن�ساء، بعُد، في �ل�سعر �لجاهلي ت�ستحق �لدر��سة �لمتاأنية، فقد 

ل تكون في �لغالب �لأعم �سوى رموز لم نقر�أها بعد قر�ءة موفقة)15(.
ل يقطع هذه �لأجو�ء �لمحتفية بالخمر و�سربها �إل خطاب �لظعينة 

)وهي من قبيلة �لإخوة �لأعد�ء(:
ـْرِك الَيِقْيـَن َوُتْخِبِرْيَنـا ِق َيا َظِعْينـَا        ُنَخبِّ ِقِفـي َقْبَل التََّفرُّ

ل لَيثِنَيها عن ق�سدها، رغم ما خلفه فر�قها من �ألم، بل ليخبرها، 
هي �أي�سا، كما �سيخبر �لملك، باليقين من �أمره في �لأمانة وح�سن �لنية 

و�لباأ�ض:
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ِميَنـا ْرماً      ِلَو�ْشِك البـــَْيِن اأَْم ُخــْنِت الأَ ْحَدْثِت �شَ ْلِك َهْل اأَ ِقِفي َن�ْشاأَ
ِبَيـــــْوِم كـَِريــَهــٍة �َشـــــــْرباً َوَطْعــــــنـاً       اأََقــــــرَّ ِبـِه َمــــــَواِليــــــِك الُعــُيــــوَنـا

�ألي�ست �لظعينة هنا �سبيهَة �لملك في �لخيانة و�لغدر مقابل �لأمانة 
ذكرها  على  �ل�ساعر  �أت��ى  وهل  �ل�ساعر؟؟،  لدى  �لنية  وح�سن  و�لوفاء 
�أّم عمرو ت�سرف عنه  يتملَّكه؟.  �لذي  �لعام  �لنف�سي  بالجو  �إل لالإيحاء 
�لكاأ�ض، و�لظعينة تخون �لعهد، �إن هي �إل رموز لحظ �لتغلبيين �لعاثر في 

قر�ءة �لآخر �لذي �سي�سدمه �ل�ساعر بحقيقة �أمره و�أمر قبيلته.
هذه �لمر�أة �لتي َتَلّهى بها �ل�ساعر في بع�ض �لأبيات بو�سف جمالها 
عجيزة،  و�سخامة  �أرد�ف،  وثقل  ونحر،  وثدي  ذر�عين  من  �لج�سدي، 
�للهو  �أيام  لي�سرح في ذكريات  �أطلقت عنان خياله  �لباب عنها،  ي�سيق 
و�ل�سبا، ولم ت�نبهه من �سرودها �إل �سورة �ليمامة وقد �أعر�ست وكاأنها 

�أ�سياف باأيدي م�سلتين محتفين بروؤية �ل�ساعر:
اًل ُحِدْيَنـا ـا       َراأَْيُت ُحــُمـْوَلَها اأ�شُ ــــَبا َوا�ْشـــَتْقُت َلمَّ ـــــْرُت ال�شِّ َتَذكَّ
ِلِتيــــَنـا ْيـِدي ُم�شْ ْت       َكاأَ�ْشـــــَيـاٍف ِباأَ َفاأَْعَر�َشِت الَيَماَمُة َوا�ْشَمَخـرَّ

�عتر�ست  �إذ  �لعجيب،  �لت�سبيه  �ل�ساعر في هذ�  �ليمامُة  ُتنبه  هكذ� 
خياله، من ن�سوة �أحالم �سغيرة �إلى �سهوة �أكبر، من حب �مر�أة �إلى حب 
�أو ر�آه في �سيء، َجّب ما قبله كائنا ما كان، هو  �ل�سيف.�إذ� بد� �ل�سيف، 
وحده �لذي يجعل �ل�ساعر يزهد في كل لذة وين�سرف عنها. �ل�سيف، �إن 
لم يوجد على �لحقيقة، تَوّهم �أيَّ �سيء، لهو�سه بالحرب، �سيفا. فال�سيف 
ل ول يقطع. بهذ�  وحده �لرفيق �لذي ل يظعن ول يخون، يقِبُل ول يرحل، ي�سِ

يوحي �ل�ساعر في هذه �لمقابلة �لطريفة �لخفية بين �لظعينة و�ل�سيف.
غيَّر �لم�سبه به هنا مجرى �لتجربة �ل�سعرية �إلى ما يالئمه بالنتقال 

�إلى خطاب �لملك عمرو بن هند مبا�سرة بعد هذين �لبيتين:
اأََبا ِهْنٍد َفاَل َتْعَجْل َعلَْيَنا       َواأَْنِظْرَنا ُنَخبِّْرَك الَيِقيَنا
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�لأغر��ض  �أن  يوؤكد  موٍح جيد  �لقدماء،  بتعبير  تخّل�ض،  وهو ح�سُن 
ما هي �إل م�ساهد وو�سائل تعبير عن �لحركة �لنف�سية ونموها وت�ساعد 

وتيرة ِحّدتها.
�لملك،  مقتل  قبل  �لق�سيدة  من  جزء  ُنظم  هل  نت�ساءل  ذلك  ومع 
مجل�سه  في  وهو  للملك  موجه  �لخطاب  ب��اأن  �ل�سطحي  �لفهم  باعتبار 
�إلى ذلك كثير من  �أن�سده بعد مقتله)16(، كما ذهب  ي�ستمع، و�أن �لآخر 
�لقدماء و�لمحدثين، فن�سّلَم معهم بتفكك �لمعلقة و�لق�سيدة �لجاهلية 

عموما؟.
�إليه  موجها  مقتله،  بعد  للملك  موجها  �لخطاب  �عتبار  �لأْول��ى  �إن 
ولذلك  �ل�ساعر..  ب��ال  وي�سغل  �ل��وج��د�ن  �أرج���اء  يمالأ  ز�ل  ما  هاج�سا 
بُعد  و�إن  قربه  �سدة  �لند�ء دللة على  �أد�ة  ��ستعمال حاجز  دون  يناديه 
�أمه،  به  ت�ستغيث  �أن  جاهلية،  �ل�ساعر  وحمية  يعقل،  ل  �إذ  �لمكان.  في 
فيترّوى وين�سد �سيئا من �ل�سعر لعمرو بن هند يهدده فيه وكاأنه يحاكمه، 
�إبعاد  �إل��ى  يبادر  ل  منتظر  و�لملك  �لقتل،  لتنفيذ  ذلك  بعد  ينه�ض  ثم 
�لخطر !..�لق�سة ذ�تها تقول �إنه بمجرد �سماعه ��ستنجاد �أمه وثب �إلى 
�سيف معلق بالرو�ق، لم يكن �سيف هناك �سو�ه، ف�سرب به ر�أ�ض �لملك، 
ونادى في بني تغلب، فانتهبو� ما في �لرو�ق و�ساقو� نجائبه وم�سو� �إلى 
�لجزيرة)17(. لذلك ُيَرّجح �لقول �إن �ل�ساعر، بعد �أن لم ي�سعفه �لموقف 
ُيتم  �لأو�ن،  فو�ت  قبل  بالفعل  و�ن�سغاله  �لأح��د�ث،  لت�سارع  �لقول،  على 
�لآن قتله في �لنف�ض،باعتباره هاج�سا ناجما عن م�ساعفات فعل �لإهانة، 

بعد �أن قتله في �لو�قع. 
وكل �لخطابات �لموجهة له في �لق�سيدة ت�سفٍّ وتلذٌذ وتقريع للملك 
�لذي كان عليه �أل يعجل و�أل يهدد ويتوعد و�أل يهين �أم �ل�ساعر، وكاأنه 
بذلك يود �أن َيحِمل �لملك �لقتيل على �أن يندم ويتح�سر على ما بدر منه 
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عن �سوء تقدير، وهي ر�سالة من جهة �أخرى �إلى كل من �سولت له نف�سه 
�قتر�ف مثل هذ� �لفعل �ل�سنيع:

ِباأَيِّ َم�ِشـيَئٍة َعْمَرو ْبَن ِهْند     َنُكـوُن ِلَقــــْيِلُكْم ِفيَها َقِطيَنا؟
ِباأَيِّ َم�ِشيَئٍة َعْمَرو ْبَن ِهْنٍد      ُتِطْيُع ِبَنا الُو�َشاَة َوَتْزَدِريَنا؟
َك َمْقَتِويــــَنا؟ ــــــا لأُمِّ ْدَنا َواأَْوِعــــْدَنا ُرَوْيـــــَداً      َمَتى ُكنَّ َتَهــــــدَّ

و�ل�سادية  �لطي�ض  بالغة  عادية  غير  نف�سية  عن  �إل  ي�سدر  ل  وهذ� 
كافة  تاأثر  في  جليا  ذلك  يبدو  �لجماعية..  بالذ�ت  �لمفرط  و�لعتز�ز 
�لمعاني �لتي تناولها بهذ� �لغلو و�ل�ستعالء حتى كاأن ل وجود لأحد على 
�لمانعون  وحدهم  فهم  تغلب،  بني  غير  ف�سيلة  ي�ستحق  �لب�سيطة  وجه 
و�لمهلكون و�لمطعمون و�لنازلون حيث �ساوؤو�، ل ي�ستطيع �أن يقتلهم �أحد 

حتى تكاثرو� فملوؤو� �لبر و�لبحر عدد� وعدة:
يَنا َذا ُع�شِ َوَنْحُن الَحاِكُمــــــوَن اإَِذا اأُِطْعَنا      َوَنْحُن الَعاِزُموَن اإِ
يـَنا َوَنْحُن التَّاِرُكوَن ِلَما �َشِخْطَنا      َوَنْحُن الآِخُذوَن ِلَما َر�شِ
َمـــالأَْنا الَبــرَّ َحتَّى �شـــــَاَق َعنَّا       َوَماُء الَبْحِر َنْمــــــلَوؤُه �َشِفيَنا

و�سعور�  مَر�سيا،  ت�سخما  �لذ�ت  بت�سخم  ن�ِسمه  �أن  يمكن  ما  وهذ� 
�إخفاء  محاولة  هو  ذلك  في   �ل�سبب  ولعل  �لهلو�سة.  حد  �إل��ى  بالعظمة 
�ل�سعف �لو�قعي �لذي كانت ت�ست�سعره �لقبيلة في هذه �لفترة، وخا�سة 
مع  ع��د�وة  في  »�لتغلبيون  �أ�سبح  فقد  هند،  بن  عمرو  �لملك  مقتل  بعد 
�إلى  �إياهم...فا�سُطرو�  �لمحالفة  �أو  للمناذرة  �لخا�سعة  �لقبائل  جميع 
�إحدى  �أُ�ِسر عمرو بن كلثوم نف�ُسه في  �أن  مقاتلتهم جميعا«)18(، وحدث 
�لغزو�ت)19(. وفي �لق�سيدة �إ�سار�ت �أو �إيحاء�ت ُي�سَتمُّ من ور�ئها هذ� 
بالتهديد  تغطيته  على  �ل�ساعر  وي�سر  �لأع��د�ء،  يعرفه  �ل��ذي  �ل�سعف 

و�لوعيد و»�لمز�يدة« �لتي ل تعرف �لحدود:
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نَّا َقْد َوِنيَنـــــــــــــــــا ْعــــَنا َواأَ اأَل ل َيْعـلَــــِم الأَْقــــــَواُم اأَنَّا        َ�َشْع�شَ
اأََل َل َيْجَهلَن اأََحٌد َعلَْيَنا        َفَنْجَهَل َفْوَق َجْهِل الَجاِهِليَنا

تغلب  بني  �أن  يعتقدون  �لأع����د�ء  ب���اأن  �ل�ساعر  �أح�����ض  �أي���ن  ف��ِم��ن 
نا في ت�سرفاتهم؟  »ت�سع�سعو�«، �إن لم يكن ذلك بيِّ

على �أن هذ� ل ينفي �سر��سة هذه �لقبيلة كما عبر �ل�ساعر عن ذلك 
�لقبيلة و�تخذوها  نفو�ض  تعبير، فوجدت هوى في  �أ�سدق  �لق�سيدة  في 
�لفرج  �أب��و  يقول  حين،  ك��ل  ف��ي  بها  ويتغنون  ي��رددون��ه��ا  قبليا  ن�سيد� 
�لأ�سفهاني: »وبنو تغلب تعظمها جد�، ويرويها �سغارهم وكبارهم«، ثم 

�ساق قول �ساعر عّيرهم بذلك)20(:
األَهى بني تغلٍب عن كل مكرمة      ق�شيدة قالها عمرو بن كلثوِم

وقد قيل: »لو �أبطاأ �لإ�سالم قليال لأكل بنو تغلب �لنا�ض«)21(.
�شمات اإيقاعية:

الإيقاع الخارجي: تكرار الوحدات الوزنية:
في حدود �لفر�ض ل �ليقين، يبدو بحر �لو�فر من �لبحور �لخفيفة 
�لوزن �لمت�سارعة �لإيقاع �لم�سعفة، في �لغالب، على �لن�سيابية و�لتدفق 
�لبحور  بع�ُض  �لمعقدة،  �لزمنية  بالم�سافات  منه،  تحد  �لذي  �لعاطفي، 
�لتريث  على  �لناظَم  بذلك،  �لتفعيالت،فترغم،  �لمتد�خلة  �لطويلة 
في  �لعدد،  �لقليلة  �لتفعيالت  مثال..�أما  �لطويل  بحر  في  كما  و�لتاأمل 
�لبحور �لق�سيرة،  �لب�سيطة في تو�لي م�سافاتها �لزمنية فيكون �لنظم 
و�لترديد  �لتكر�ر  لأ�ساليب  و�أن�سَب  �لمنطلق،  �لغناء  �إلى  �أق��رب  عليها 

كمظهر من مظاهر �لإيقاع �لد�خلي.



القصيدة القدمية بني التعدد والوحدة - قراءة أسلوبيية في معلقة عمرو بن كلثوم

20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

110

جـــــذور

الإيقاع الداخلي: مظاهر التكرار:
تكرار ال�شوائت:

ما يهيمن على �لن�ض وي�سترعي �لنتباه كثرة �لمدود )�لألف و�لو�و 
و�لياء(، وهذ� يتنا�سب وتحرير �لطاقة وتبديد �ل�سحنة �لعاطفية باإطالق 
�لعنان لها �سو�تيا، و�سط ت�سافر كل �لمكونات �ل�سعرية �لأخرى للقيام 

بذلك. 
�أعاله،  �لمذكور  �لمطلع  �لأبيات منذ  �أغلب  �لمدود في ح�سو  تتنوع 
وتنتهي باألف و�سل يُمد بها �ل�ساعر حتى ما ل ُيَمد، )�لأندرينا، �لم�سلتينا، 
�لجاهلينا...�لخ(، حمال لها على ذلك، و»تطويعا« لها لتن�سجَم مع ورود 
»�سلطان«  ل�  وتر�سَخ  با�سمها،  �ل�ساعر  يتكلم  �لتي  �لجماعة  نون  �أل��ف 
ثابتة كالح�سن �لح�سين في  �لو�قف وقفة  �لأعلى  �إلى  �لممتد  �إيقاعها 
�آخر كل روي، مهما تعدد �لخف�ض في �لح�سو، فالعبرة بالآخر، دللة على 

��ستحالة �لنحناء و�لخ�سوع و�ل�ستكانة، �ن�سجاما بين �لذ�ت و�سوتها.
تكرارال�شوامت:

لي�ض �لمجال هنا مجال �إح�ساء �ل�سو�مت، نركز فقط على �سامت 
يخلو  ل  �لذي  �لنون  حرف  وهو  �لجماعية  �ل�ساعر  روؤي��ة  فر�سته  و�حد 
ووجوِده  �لأول،  �لمقام  في  نون جماعة  ل��وروده  �لق�سيدة،  في  بيت  منه 
في كلمات �أخرى د�عمة لهذه �لروؤية..�لنون حرف مجهور ُيُجِهر �لذ�َت 
وقد  وتحديا.  و�عتز�ز�  �عتد�د�  �لأع��د�ء  وجه  في  وُي�سِهرها  �لجماعية 
�لف�ساء  في  و�سياحة  و�كت�ساحا  �متد�د�  �لألف  ب�سائت  �لإطالق  ز�دها 

بكل حرية و�طمئنان، فكل �لف�ساء�ت لها.
تكرار معجمي:

ورد �لتكر�ر في بع�ض �لكلمات بنف�ض �لدللة مثل )يكونو� - �إليكم 
- �ل�سغن- فاأما يوم - حبل - ع�سوزنة - فاآبو� - �ألما تعرفو� - ظعائن - 
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نبط�ض �أما - �أل - ل - يوم...( وهي قليلة.. على �أن �لمهيمن هو كلمات 
تت�سل بعمرو بن هند في ثالثة �أبيات متتابعة، وهي �أي�سا تكر�ر تركيبي 
تت�سل  و�أخرى  �بن، هند(.  وتكر�ر �سيغ �سرفية )باأي، م�سيئة، عمرو، 
�ت�سال مبا�سر� بالجماعة )علينا - منا - نحن - �أّنا( و�لأكثر كثافة بعد 
تكر�ر بّيٍن لل�سمير )نحن(، هو �سمير �لجماعة �لموؤكد ب� )�أّن(، وياأتي 
�ل�ساعر،  �لتي عددها  �ل�سابقة  �لأفعال  لتاأكيد كل  �أو�خر �لق�سيدة،  في 
ولإثبات �لذ�ت وفر�ض وجودها و�سلطتها، ولجعل ذلك كله �آخر ما يبقى 

في �لأ�سماع على عادة �لعرب في حر�سهم على ذلك.
تكرار تركيبي:

�لخ�سو�ض،  على  ج��اءت،  �لإعر�بية،  �لحالت  نف�ض  بتو�لي  جمل 
�ل��ذ�ت،  ولتاأكيد  �لمناقب،  ولتعد�د  �لملك،  تاأنيب  �لتاأنيب،  لأغر��ض 

مثل:  
- باأي/ م�سيئة/ عمرو/ بن/ هند..........

�لباء + �أد�ة ��ستفهام + م�ساف �إليه + منادى + بدل + م�ساف �إليه.
فقد تكررت ثالث مر�ت متتالية في �سدر كل بيت.

ْيــــِدي/ َلِعِبْيَنـا - َكاأَنَّ /�ُشُيـْوَفَنا/ فينا/ وفيهم      َمَخـاِرْيــــٌق/ ِباأَ
ْبـَن/ ِباأُْرُجَواِن/ اأَْو ُطِلْيَنا / ِثَياَبَنـا/ ِمنَّـا/ َوِمْنُهــــــْم      ُخ�شِ - َكـاأَنَّ

+م�ساف  +��سمها  نا�سبة  �أد�ة  �لترتيب:  بنف�ض  �لبيتين  في  تتو�لى 
�إليه +جار ومجرور + عطف بالجار و�لمجرور + خبر + جار ومجرور. 
و�لعطف)�أو  �لأول،  �لبيت  �آخر  �إليه-لعبينا( في  �لم�ساف  �إل  ي�سذ  ول 

طلينا( في �لبيت �لثاني.
ْيَنـا - َوَنْحُن/ الَحاِكُمـْوَن/ اإَِذا/ اأُِطْعَنـا    َوَنْحُن/ الَعاِزُمـْوَن/ اإَِذا/ ُع�شِ

فعل   + �سرط  ��سم   + خبر   + مبتد�أ   + عطف  و�لعجز:  �ل�سدر  في 
وفاعل.
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ْيَنـا - َوَنْحُن/ التَّاِرُكْوَن/ ِلَما/ �َشِخْطَنـا     َوَنْحُن/ الآِخـُذْوَن/ ِلَما/ َر�شِ
في �ل�سدر و�لعجز: عطف + مبتد�أ + خبر + جار ومجرور + فعل 

وفاعل.
ـْوَلًة/ ِفْيمـــَْن/ َيِلْيَنـا ْلَنـا/ �شَ ـْوَلًة/ ِفْيَمْن/ َيِلْيِهـْم         َو�شُ - َف�َشاُلـوا/ �شَ
جار   + مطلق  مفعول   + وفاعل  فعل   + عطف  و�لعجز:  �ل�سدر  في 

ومجرور + فعل ومفعول به.
..... �إلخ.

تكرار ال�شيغ ال�شرفية:
��سم  ع��ل��ى  هيمنتها  وت��ت��رك��ز  �ل�����س��رف��ي��ة،  �ل�����س��ي��غ  �إل���ى  �أ���س��رن��ا 
�لفاعل،�لخالي من �لزمن طبعا، وما يرتبط به، تثبيتا لل�سفات �لد�ئمة 
�لما�سي و�لحا�سر و�لم�ستقبل )�لنازلون  بنو تغلب، في  �لتي يتميز بها 
على  للدللة  معرفة  وج��اءت  �لمهلكون...(،  �لمطعمون  �لمانعون.... 
�لتي  �ل�سفات  بو�حدة من هذه  يتميز  �أن  و��ستبعاده من  �لآخر  �إق�ساء 
�لملكية،  يوؤكد حقوق  كما   ، وتعد�دها  تغلب وحدهم،  بنو  بها  يخت�سون 
�لنف�ض  ومعالجة  �لغ�سب،  وت�سريف  و�لحتجاج،  �لإب��اء،  نوعا  يعتبر 
و�لإع���ادة  بالترديد  مغرية  مو�سيقا  بنيتها  �إع���ادة  وت�سكل  �لمكلومة. 
و�ل�ستز�دة، ولربما �سهولة �لإ�سافة �إلى �لق�سيدة �لتي ي�ساع �أن �لرو�ة 

�أ�سافو� �إليها كثير� من �لأبيات كما �أ�سرنا في بد�ية �لتحليل.
وهناك �سيغ �أخرى مثل: 

هبي
تبقي..

وثديا/ مثل
ونحرا/ مثل.. 
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كاأن/ �شيوفنا/ فينا/وفيهم/
كاأن/ �شيوفنا/منا/ ومنهم..

الأيمنين
الأي�شرين....

تكرار ا�شتقاقي:
وهي �لكلمات �لم�ستقة من �لم�سادر �لأ�سلية وت�سترك في معناها 
�لعام،ووردت حو�لي ع�سرين مرة، في كل بيت مرة و�حدة، مثل: )ن�سق 
�سقا..نحمل حّملونا.. خ�سيتنا نخ�سى..�سالو� �سولة.  ذخر �لذ�خرينا. 
�لتكر�ر  من  �لنوع  هذ�  في  �لق�سيد  بيت  �أن  على  تختلينا...(،  نخليها 

هو)22(:
األ ل يجهــــلَـْن اأحٌد علينا      فنجهَل فوق جهل الجاهلينا

مما  �لعدد)23(  حيث  من  خا�سة  عناية  �ل�ساعر  بها  �عتنى  حيث 
�لجماعية  �لذ�ت  نف�سية  في  وقع  من  لها  لما  دلليا..  �لنتباه  ي�سترعي 
�لمتحدية �لم�ستعدة للت�سعيد وتجاوز كل �لحدود في جهالتها وحميتها 

وهي ترى �لقبائل تتحر�ض بها وتظن بها �لظنون.
فمن خالل هذه �لأمثلة من �أنو�ع �لتكر�ر، ن�ستنتج �أن �ل�ساعر يتلذذ 
ولتحرير  �لوجد�ن،  في  �لحالة  تر�سيخ  على  منه  �إلحاحا  �لإعادة  باأنو�ع 

�لغ�سب و�لحتقان �لناتج عن �سوء �لظنون.
على  �لقبيلة  ل��دى  �لنفو�ض  ف��ي  ه��وى  �لق�سيدة  وج���دت  ول��ذل��ك 
هذ�  و�أغر�هم  وكبارهم  �أطفالهم  وعلموها  �لقوم  فاأن�سدها  �لخ�سو�ض 
حفظها،  �سرعة  على  و�ساعدهم  فيها..  فتزيدو�  �حتذ�ئه  على  �لتكر�ر 
�إل  ت��رى  ل  �لتي  للقبيلة  �لوطني  بالن�سيد  �أ�سبه  بحق،  لذلك  فكانت، 
ذ�تها، وت�سعى بو��سطتها �إلى ترميم جبهتها �لد�خلية لمو�جهة �لأطماع 

�لمترب�سة بها من كل �سوب.
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الحقول الدللية:
يتوزع �لق�سيدة، عموما، معجم �لخمر، و�لغزل، و�لحرب،و�لفخر...

معجم الخمر:
ترد �لخمرة في �لن�ض با�سمها: )خمور(، �أو �سفاتها)م�سع�سعة كاأن 
�لح�ض فيها �إذ� ما �لماء خالطها �سخينا(، �أو �أدو�تها)�ل�سحن..�لكاأ�ض 
�سربها  و�أم��اك��ن  ت�سبحينا(  )فا�سبحينا.ل  و�أوقاتها  م��ر�ت(،  ث��الث 
)هبي.  بالإن�سان:  وعالقتها  قا�سرين(  دم�سق.  بعلبك.  )�لأن��دري��ن. 
تجور. �للبانة. �للحز. ماله. �ل�سهب بالآذ�ن. حافتها. �لجبين. �سبنت. 

مجر�ها.. كاأ�ض. �سربت.. حمياها. جنونا. �ل�سرب.. تغالوها. روينا(.
�أو  نومها  من  تهّب  �أن  �ل�ساقية  ِبَحّث  �لحا�سر  من  �ل�ساعر  يبد�أ 
�لأولوية �لق�سوى، وهو  له  �أمر طارئ  �إلى  ��ستغر�قها في عملها �ليومي 

�أن ت�سقيهم خمر �ل�سبوح.
�لمتعلقة ب�سربها. وبين  ل�سرد بع�ض �لأحد�ث  �لما�سي  �إلى  وينتقل 

�لزمنين بع�ض �لفروق �لمهمة:
��ستعمال  �إلى  با�سم �لجماعة،  �لناهي  �لآمر  - في �لحا�سر يدعو، وهو 
�دخ��روه من  ما  و��ستهالك  و�ح��دة،  مرة  �ل�سخم(  )�لقدح  �ل�سحن 
هناك.  من  �لمزيد  لجلب  يدعو  �أو  �لأندرين  من  جلبوها  كانو�  خمر 
ديار  وفي  �دخارها.  كان  �أفر�ُحه  �لطويلة  �لعظيم  �ليوم  هذ�  فلمثل 
�ل�سفر  يتكلف هو م�ساق  ول  �إليه،  تاأتي  �لخمر هنا  به.  �حتفال  قومه 

�إليها !
قبل  ي�سمرها  و�لر�بعة  م��ر�ت،  ثالث  �لكاأ�ض  ي�ستعمل  �لما�سي  في   -
نعت)�أخرى(، �أي »وكاأ�ض �أخرى«، للدللة على �ل�سرب بالكاأ�ض على ما 
هو معهود في �لأيام �لعادية. وتكر�ر معجمها، يدل على تكر�ر �سربها 
�أنها  وعلى  �إليها،  �ل�سفر  هو  يتج�سم  متعددة  �أماكن  وفي  عدة  مر�ت 

كاأ�ض مميزة، كما تفيد ذلك و�و رب )وكاأ�ٍض(.
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بمجل�ض  �لخمر  عالقة  خالل  فمن  ودرو���ض،  عبرة  �لما�سي  هذ�  في   -
�ل�سرب، يخبر �ل�ساعر باأمرين مهمين:

- �لأول خبر �أم عمرو، �لتي ورد ذكرها مرتين، للعناية و�لهتمام، ويبدو 
�أن �لخبر هنا ل يجري على مقت�سى �لظاهر، بقدر ما �أر�د �أن يبعث 
�أمَّ عمرٍو على �لندم و�لح�سرة وهي ترى �لآن �ل�ساعر، �سّيد قومه لكونه 
جارية،  به  وت�سبحهم  �سحن،  من  معهم  با�سمهم،لي�سرب  �لد�عي 
�لمجل�ض،  في  �ل�ساعَر،  بها  ��ست�سغرت، هي،  كاأ�ض  ولي�ض من مجرد 

ف�سبَنتها عنه ولم ت�سبحه بها. 
وفعلها  عمرو  و�أم  �لمحمود،  وفعلها  �لجارية  بْين  بّين  فالتقابل 
�أهليته  �لدلئل على  �ل�ساعر تقديم مزيد من  �قت�سى من  �لذي  �ل�سنيع 
ذ�ته،  �أثبت  ولذلك  �لأماكن.  وفي كل  وفعله ذ�ك مر�ر�  �لخمر،  ل�سرب 

ها با�ستعمال �سمير �لمتكلم لأول مرة في قوله: هنا،وخ�سّ
وكاأ�ٍس قد �شــــربُت ببعلَبكٍّ        واأخرى في دم�شَق وقا�شرينا

رب، وما تفعله بهم �لخمر، حتى تخرجهم  - �لثاني خبر �لند�مى �أو �ل�سَّ
كريما،  ي�سير  و�ل�سحيح  حاجاته،  ين�سى  �للبانة  فذو  �أطو�رهم،  عن 
و�لأريب من �لفتيان �لأ�سد�ء ي�سير مجنونا، و�لتناف�ض فيها ي�سل �إلى 
�لمغالة...وهذ� �لنقالب في �لطبائع �لذي تحدثه �لخمرة، ويفتخر 

به عمرو بن كلثوم، لم يكن من مفاخر �لعرب: قال عنترة مثال)24(:
واإذا �شــــــربت فاإنـــني م�شـــــــــــــتهلــك     مالي وعر�شي وافر لم يكلم
واإذا �شـحوت فما اأق�شر عن ندًى     وكما علمِت �شمائلي وتكّرمي

ولكن �ل�ساعر،هنا، يتمرد وي�ساير �لجو �لعام للق�سيدة،�إذ ي�ستهي، 
على  ر�أ�سا  �لمز�ج  و�نقالب  �سيء،  كل  في  و�لتطرف  �لجهالة،  وتروقه 
عقب، فال �رتو�ء �إل وقد بلغ �لندماء درجة �لجنون، �إيحاء منه لالأعد�ء 
ِحلم ظاهر، فهم م�ستعدون  تغلب من  بني  يرونه في  باأل يغرهم ما قد 
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�أ�سد. وحين تنقلب طباعهم يح�سون  دوما لتجاوز جهالة �لآخر بجهالة 
�إذ ذ�ك بتحقق �لمر�د:

ْرِب حتى      تغالوهــا وقالـــوا قد روينــــا فما بِرَحْت مجال ال�شَّ
وهذه، �لآن، هي روؤيته للحياة قبل �أن تدرك �لإن�ساَن �لمنايا، وبها 
من  �نطالقا  �لخمرة  مع  �سيرته  بذكر  و�رت��وى  تلذذ  �أن  بعد  روُعه  َيهَد�أ 
من  �لأخير  �لبيت  في  معجمها  وغ��اب  ف�سحا  �لما�سي،  �إل��ى  �لحا�سر 

�سيرة �لخمرة، ونطق بالحكمة/�لمبد�أ:
رينـــا َرًة لنــا وُمَقدَّ واإنا �شوف تدركنا المنايا       مقــدَّ

معجم الغزل:
تتوزع هذ� �لمعجم �لمو�سوعات �لتالية:

- �لفر�ق: ظعينا، �سرما، �لبين، خنِت، �لحمول، حدينا....
- �لحرب: كريهة، �سربا، طعنا، �أ�سياف....

- �سفات �لمر�أة: ذر�عي عيطل، بكر، لم تقر�أ جنينا، هجان، ثدي كحق 
�لعاج، رخ�ض، ح�سان، متني لدنة، نحر، رو�دف، ماأكمة ي�سيق �لباب 

عنها، �ساريتين )�ساقين(.
- وجد �ل�ساعر: وجدت، وجدي، �أم �سقب، �سمطاء....

�أنجزه  بما  �أن يخبرها  �لمر�أة قبل  �أن تهجره هذه  لل�ساعر  يُرق  لم 
مو�ليها )�أبناء عمها(، وهم قوم �ل�ساعر، في �لحرب من ن�سر قّرت به 
لتعرف قدرهم، ومن ثم قدره هو. فلو فعلت، كما كان يتمنى  عيونهم، 
�أن  �لطريف  ومن  �لرحيل...  على  �أقدمت  ما  �لأمر،  �ل�ساعر من خالل 
هذ� �لفر�ق �لذي منع �لمر�أة من �لمعرفة، يت�سادى مع ما �سياأتي بعُد 
في �أبيات �لق�سيدة، من منع �لموت قتال، عمَرو بَن هند من معرفته بهذ� 

�لقدر. فكالهما َتَعّجل �لرحيل، و�أخطاأ �لتقدير.
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�آخر لحظة، فر�سة  �لإن�سان، في  يَفّوت على  �لموت،  �لفر�ق رديف 
�لطالع على �أ�سياء كان بالإمكان �أن تغير مجرى حياته �إلى �لأف�سل ل 
�إلى �لأ�سو�أ �لمختار.. خا�سة و�أن �لفر�ق هنا يبدو بدون رجعة، ُي�ستفاد، 
بمتعلقاته،من وجد �ل�ساعر، �لذي �سبهه بوجد �لناقة �إذ� �أ�سّلت �َسقَبها، 
ْته  و�ل�سمطاء �إذ� ثكلت كل �أبنائها �لت�سعة، فما منهم �إل جنين )�أي �أجنَّ
جديد.... من  و�ل��ولدة  �لحمل  �إل��ى  �أ�َسّنت،  وقد  �سبيل،  ول  �لأر����ض(، 

ويتمنى �ل�ساعر لو كانت �ساحبته حكيمة عليمة مثله بتقلب �لزمن:
واإّن غداً واإن اليوم رهٌن     وبعد غد بما ل تعلمينا

فما قامت به يعتبره خيانة في حقه، وهو �لأمين �لوفي لها.. وترك 
للزمان مهمة تلقينها هذ� �لدر�ض.

�أنموذجا للجمال،  في �سفات �لمر�أة، يوقف �ل�ساعر �ل�سرَد ويقدم 
�لج�سدي  �لجانب  على  ويركز  بكر�،  وكونها  �لمحتد  وكرم  بالعفة  ُيِلّم 
و�لذر�عان  �لبدر،  �سوء  مثل  ونحره  لونه،  �لبيا�ُض  �لمثيرة..  ونتوء�ته 
طويلتان مكتنزتان، و�لثدي بارز مثل حق �لعاج، و�لردفان ثقيالن يكاد�ن 
خم�سانة،  �أنها  على  يدل  جنونا،  به  جن  و�لك�سح  �لنهو�ض،  يمنعانها 
مثل  و�ل�ساقان  عنها،  �لباب  ي�سيق  ل�سخامتها  )�لعجيزة(  و�لماأكمة 

�ساريتي عاج....
ما َيلفُت �لنتباه في هذ� �لأنموذج �أنه يتحا�سى و�سف �لوجه، على 
يحاكي  بذلك  فكاأنه  و�لرخام،  �لعاج  ويذكر  �لديو�ن،  رو�ي��ة  في  �لأق��ل 
تغلب  بني  و�أن  خا�سة  �لنتوء�ت،  لتلك  �إبر�زهما  في  �لتماثيل  نحاتي 
كانت ن�سر�نية، ول ي�ستبعد �أن يكون قد تاأثر �ل�ساعر بتماثيل �لكنائ�ض، 

بالإ�سافة �إلى �لتماثيل �لرومانية �لتي يمكن �أن يكون ر�آها بال�سام:
وكاأ�س قد �شربت ببعلبكٍّ      واأخرى في دم�شَق وقا�شرينا

و�لأمر بعُد لفت لدى كثير من �سعر�ء �لجاهلية على �لخ�سو�ض)25(. 
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»و�إنما �سّخم عمرو بن كلثوم �ساحبته لأن �لغر�ض �لذي �ساق معلقته من 
�أجله هو �لفخر بقبيلته«)26(.

�ل�سبا  �أي��ام  �إل��ى  يهرع  جعلته  �ل�ساعر  نحتها  �لتي  �ل�سورة  ه��ذه 
�لرحيل  يعاين  وهو  به،  م�ستنجد�  �لقديم،  �لو�سل  ذلك  �إل��ى  مت�سوقا 
�لحالي �لمقيم.. وكان من �لممكن �أن ي�ستمر في حلمه لتعوي�ض �لفقد�ن 
لول �عتر��ض �ليمامة �لتي طالت و��سمخرت وتهياأت له في �سورة �سيوف 
وتحويل  بالمر�أة  �ل�سلة  قطع  من  كان  ما  فكان  رج��ال،  باأيدي  م�سَلتة 

�لتجربة �ل�سعرية �إلى �لبديل �لأثير )�ل�سيف( كما �سبقت �لإ�سارة.
معجم الحرب:

كما  نذوره،  وتبد�أ  ومتعلقاته،  �لحرب  بمعجم  �ل�سعري  �لن�ض  يعج 
�ألفاظ �ل�سيوف و�لرماح  ر�أينا، منذ �لحقل �لغزلي. ويح�سد له �ل�ساعر 
�ل�سمائر  �إلى  بالإ�سافة  و�لن�ساء،  و�ل�سباب  و�ل�سيب  و�ل��دروع  و�لخيل 
و�لأو�ساف �لعائدة على كل ذلك. ولن نتناول منها، هنا، �إل ما ي�سمح به 

مجال هذه �لدر��سة قدر �لإمكان تجنبا لالإطالة.
�لجمع  ب�سيغة  وجاءت  و�حدة،  مرة  غير  بلفظها  �لحرب  ُتذكر  لم 
دون  و»�أر�ط��ى«  و»خ��ز�زى«،  »�لأي��ام«،  �لمجازي  وبمر�دفها  »�لحروب«، 

م�ساف »يوم«:
بينا ب�شبان يرون القتل مجدا      و�شيب في الحروب ُمجرَّ

و�أي��ام  ح��روب  �أ�سحاب  فهم  بها،  �لقوم  وول��ع  كثرتها  على  للدللة 
�لأمجاد،  بناء  �إلى  �سبيال  �لقتل  فال�سباب يرون في ممار�سة  لتح�سى، 
دوما  فكانو�  �لقوم  جّربهم  �لمفعول،  ب�سيغة  هكذ�  بون،  مجرَّ و�ل�سيب 
بين، ب�سيغة �لفاعل،  جالبين للن�سر »�لأكيد �لد�ئم«، ولي�سو� فقط مجرِّ
�أي �أ�سحاب تجربة تمكنهم من »�حتمال« �أن ينت�سرو�. ففي ��سم �لمفعول 

هنا جزم، وفي ��سم �لفاعل �حتمال.
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�أما »�لأيام«، ففي قوله:
واأيــــاٍم لنا غـــــرٍّ ِطـــواٍل       ع�شينا الَمْلَك فيها اأن ندينا

�لو�و و�و رّب، وتفيد هنا �لتكثير. يفتخر �ل�ساعر بالحروب �لكبيرة 
�لكثيرة �لتي خا�سها قومه لئال يخ�سعو� لأي �سلطة غير �سلطة �لقبيلة، 
و�إخ�ساع  �إهانة  �لذي حاول  �لرد على عمرو بن هند  وذلك في معر�ض 
�ل�ساعر وبني تغلب، فاإذ� كانت هذه حال �لقوم على �لدو�م في رف�سهم 
عبث  مجرد  ك��ان  هند  بن  عمرو  حاوله  ما  ف��اإن  �سلطة،  لأي  �لخ�سوع 
بحياته.. كان �لأجدر به �أن يعتبر بتاريخ �لرف�ض و�لتمرد �لذي تميزت به 

تغلب، وقد جاء بعد هذ� �لبيت قوله:
و�شــــيِد مع�شـر قد َتـّوجوه       بتاج الُملك يحمي الُمحَجرينا
ـــفونـــــــــا تركنا الخيل عاكفة عليه       ُمـــَقلَّـــــــــــَدًة اأِعــّنـَتـــــــها �شُ

بن  يكون عمرو  �أن  يعقل  �لتخلي عنه، فال  ي�ستحيل  تليد  فهو مجد 
فكان  �إخ�ساعهم،  حاولو�  �لذين  �لملوك  ه��وؤلء  بين  من  ��ستثناء  هند 

م�سيرهم �لهالك.
هذ�، وقد كّنى عن �لحرب بالر�يات، و��ستعار لها �ألفاظا من حقول 
و�لِقرى، وجبل رهوة...ولكل لفظ  و�لمرد�ة �لطحون،  �لرحى،  مختلفة: 
�سياقه �لخا�ض �لمحمل بالدللت �لنف�سية �لمتحدية �لمعتزة بال�سجاعة 

و�لتمر�ض على �لقتال و�سدة �لباأ�ض...
ـــــــــــــــْرَك الَيِقيَنــا اأََبا ِهـــْنـٍد َفاَل َتــْعَجـــــْل َعلَْيَنـا       َواأَْنِظـْرَنا ُنــَخبِّ
ـِدُرُهنَّ ُحْمـــــــــراً َقْد َرِويَنـا اَيــــــاِت ِبــيــــ�شـاً       َوُن�شْ ِباأَنَّا ُنــوِرُد الـرَّ
َمَتى َنْنــُقـْل اإَِلى َقـْوٍم َرَحـــاَنـا       َيُكوُنوا ِفي اللَِّقاِء َلَهـــا َطِحـيَنـا
ـاَعَة اأَْجَمِعــــــــيـَنـا َيُكـْوُن ِثــَفاُلَها �َشْرِقيَّ َنــْجـــٍد        َوُلــْهـَوُتَها ُق�شَ
ـا        َفاأَْعــَجـْلَنا الِقَرى اأَْن َت�ْشُتُموَنـا َياِف ِمنَّ َنَزْلُتـْم َمْنِزَل الأَ�شْ
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بني  �أنفة  مدى  حول  �ل�سك  يد�خله  كان  هند  بَن  عمَرو  وكاأن  يبدو 
تغلب، وبعد قتله، خاطبه �ل�ساعر في نف�سه، بحذف �أد�ة �لند�ء دللة على 

قربه، ليخبره باليقين �لذي لقي به حتفه. 
�لر�يات هنا ر�يات �لحرب، تورد بي�سا وُت�سدر حمر� مخ�سبة بدماء 
�لأعد�ء. على �أن �لدللة �لالفتة هي �أن ترتوي �لر�يات وكاأنها عط�سى، �أو 
كاأن بني تغلب حين ي�سعرون بالعط�ض يغزون غيرهم ليرتوو�. وقد ورد في 
�سرح �لخطيب �لتبريزي �أن �لر�يات يعني بها �لإبل »... وهذ� تمثيل، مّثل 
�لر�يات بالإبل، و�لدَم بالماء، فكاأّن �لر�يات ترجع، وقد رويت من �لدم، 
كما ترجع �لإبل وقد رويت من �لماء«)27(، وعلى هذ� فهي ل بد �أن ترد 
�أن يتخلو� عن �لحروب  بين �لحين و�لآخر، وبنو تغلب، مثلها، ل يمكن 

و�إل ماتو� عط�سا !
و��ستعارة �لحرب للرحى كما فعل �ل�ساعر، �أو ت�سبيهها بها، ل �سك 

�أمٌر معهود في �ل�سعر �لعربي، فقد قال زهيُر بُن �أبي �ُسلمى مثال)28(:
فتعرْكُكُم َعْرَك الّرحى، بِثفالها     وَتـْلقْح ِك�شافاً، ثم ُتنَتْج، فتتئم

فنظر زهير في �لحرب بعين �لعقل و�لب�سيرة، وحذر من �أن �لجميع 
يقع �سحية لها، ونقل لفظ �لحرب �إلى و�قع �لرحى وثفالها �لمعروفين، 
فز�دت  كلثوم  بن  عمرو  �أما  رح��ى..  و�لرحى  نا�سا  �لنا�ض  على  وحافظ 
�لرحى  �لحرب..  و�ق��ع  �إل��ى  وثفالها  �لرحى  ونقل  عقله،  على  قريحته 
�لنا�ض/ وي�سغر  �لف�ساء،  ويكت�سحان  يمتد�ن  �أ�سطوريان،  هنا  و�لثفال 
يد  فيها  تتحكم  �لفعل،  من  مجردة  لهوة  مجرد  ي�سيرو�  حتى  �لأع��د�ء 
�لقائم على �لرحى كما يتحكم �لقدر في �لجميع. وفي هذ� ما فيه من 
مقاومة  �أية  ب�سلبه  للعدو  تحقير  ومن  �إليه،  �أ�سرنا  �لذي  �لذ�ت  ت�سخم 
و�لثفال  �لرحى  �ل�ساعر  ذكر  ولما  �ل�ساحقة..  �لقوة  هذه  �أم��ام  تذكر 
و�سبه  �لحرب  لهذه  �لِقرى  فا�ستعار  �لطعام  ذهنه  �إلى  تد�عى  و�للهوة، 
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�إمعانا في  �لأعد�ء بالأ�سياف فجعل تعجيل قتلهم كتعجيل �لقرى لهم، 
�لتحقير و�ل�سخرية و�ل�ست�سغار.. 

معجم ال�شيف: 
و�لمعروف �أي�سا، ��ستكمال لما �سبق، �أن �ل�سعر�ء �لعرب كانو� يعلون 
من �ساأن �أعد�ئهم و�أبطالهم، وهناك �لق�سائد �لمن�سفات �لتي �سميت 
بذلك لإن�سافها �لعدو، مثل ق�سيدة �لعبا�ض بن مرد��ض في قوله -)29(:

فلَم اأَر مثَل الحّي حّياً ُم�َشبَّحاً      ول مثلنا يــــــــــوم التقينا فوار�شــا
اأكـرَّ واأحـــمى للحقيـــقة منهــــــُم      واأ�شرَب مّنا بال�شيوف القوان�شا

».. قال �لّطَبر�سي - في �سرحه �أبيات �لعبا�ض من باب �لمن�سفات-: 
وهو من  باب �لتنا�سف. وللعرب ق�سائُد قد �أن�سف قائلوها �أعد�َءهم 
فيها، و�سَدقو� عنهم  وعن �أنف�سهم فيما ��سَطَلوه من َحّر �للقاء، وفيما 
و�سفوه في �أحو�لهم من �إمحا�ض �لإخاء، قد �سموها �لمن�سفات. ويروى 

�أن �أول من �أن�سف في �سعره مهلِهُل بُن ربيعة حيث قال)30(:
كاأّنا ُغدوًة وبني اأبينا        بجنب ُعَنْيزٍة َرَحَيا مديِر

يكفي  ول  �لق�سيدة،  �سائر  وفي  �ل�ساعر هنا،  �سنيع  وهذ� بخالف 
قوُله:

كاأن �شيوفنا فينا وفيهم      مخاريــــــٌق باأيـــدي لعبينـــا
بَن باأْرجوان اأو ُطليـنا كاأن ثــيابنــــا منا ومنهـــم      ُخ�شِ

تكون  �أن  �لأول���ى  ب��ل  بع�سهم،  ت���اأول  كما  �لمن�سفات  م��ن  لتكون 
�ل�سيوف �سيوف �أ�سحابه، يقاتلون بلذة، وكاأنهم �أطفال ي�ستمتعون بلعبة 
مع  تما�سيا  �لأع��د�ء،  دماء  من  عليها  لما  ثيابهم،  و�لثياب  �لمخاريق، 
�أ�سحابه  �سيوف  �أر�د  �إنه  »وقيل  قال:  �لن�ض.  �لمهيمن على  �لعام  �لجو 
لهذ�. �لمن�سفة  �لق�سيد  هذه  �سميت  بع�سهم،  وعند  �أعد�ئه،  و�سيوف 
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وقيل بل ي�سف �سيوف �أ�سحابه ل �سيوف �أعد�ئه. ومعنى فينا وفيهم: �أن 
�سيوفنا مقاب�سها في �أيدينا، ونحن ن�سربهم بها..«، وتكون دماوؤهم على 

ثيابنا)31(.
ورد »�ل�سيف« جمع قلة )�أ�سياف( مرتين فقط، وحو�لي ع�سر مر�ت 
�ل�سرب، نجذ،  بالفعل )ن�سرب،  �أو  باللفظ،  �إما  جمع كثرة )�سيوف(، 
نخليها(.فما  )بها،  بال�سمير  �أو  يدهدون...(  نختلي،  يرتمين،  ن�سق، 

دللة ذلك؟
جاء جمع �لقلة في بيت �سابق عند ت�سبيه �ليمامة بالأ�سياف، وفي 

قول �ل�ساعر:
علينا الَبْي�ُس والَيلَُب اليماني       واأ�شـــياف يقمن وينحنينــــا

�لمر�أة،  �ل�ساعر وبديال عن  �لأولى كانت تحويال لتجربة  �لأ�سياف 
�سورته  له  تهياأت  فلما  �لن�ساء،  حب  من  �أ�سد  لل�سيف  �ل�ساعر  حب  لأن 

�أن�سي ذكَرها و�أقبل على �لأهم.
في  تغلب  لفر�سان  �لو�سف  معر�ض  في  جاءت  �لثاني،  �لبيت  وفي 
لفو�ت  كالها:  �لخيل)د�مية  حال  في�سف  �لمعارك،  �إلى  ذهابهم  حال 
و�لدروع  لمرونتها(  وينحنينا:  و�لأ�سياف)يقمن  و�ل�سرب(،  �لأكل  �أو�ن 

)�سابغة، لها غ�سون كالُغدر...(.
�أن »�لأ�سياف« ياأتي �ل�ساعر على ذكرها، من ناحية، على وجه  �أي 
�لتقليل و�لتمييز و�لتخ�سي�ض، ف� »�أ�سياف« ل يمتلكها ويخت�ض بها غير 
قومه.. وياأتي هذ� �لجمع، من ناحية �أخرى، تمييز� له، عن جمع �لكثرة  
وقت  ل  حيث  �لحرب  في  ��ستعمالها  قبل  جودتها،  لو�سف  »�ل�سيوف«، 
كاف لال�ستمتاع بالنظر �إلى تفا�سيلها وتفا�سيل غيرها. �أما �إذ� ��ستغلت 
�أعاله  �لبيت  بالمعركة فهي جمع كثرة »�سيوف«، كما ورد في  و�ن�سغلت 
�أوكاأن  �لن�ض،  في  �لأخرى  �لأبيات  �سائر  وفي  فينا...(،  �سيوفنا  )كاأن 
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�لتغلبيين  بباأ�ض  وتميز�،  ع��دد�  وت��زد�د  تتحول  �إنما  �لقليلة،  �لأ�سياف 
بروؤيتها  تثّبت،  �سيوفا،  �لأعين  في  فت�سير  �لأع��د�ء،  في  �لقتلى  وبكثرة 

كثيرًة، قلوَبهم وترعب عدوهم:
ُيْوِف اإَِذا ُغ�ِشْيَنـا ِرُب ِبال�شِّ ـا       َوَن�شْ ُنَطـاِعُن َما َتَراَخى النَّا�ُس َعنَّ
ـيِّ ُلـْدٍن       َذَواِبـــــــــــَل اأَْو ِببــِيـــ�ٍس َيْخَتِليــَنـا ِب�ُشــْمـٍر ِمْن َقــنــَا الَخطِّ
َكــاأَنَّ َجَمـاِجَم الأَْبَطــــاِل ِفــــيَهـا       ُو�ُشــــوٌق ِبالأََماِعـــــــــــِز َيْرَتِميـَنـا
َقــــاَب َفَتْخـَتـِليَنـا ـا       َوُنْخــِلـيها الرِّ َن�ُشـــــقُّ ِبَها ُروؤُْو�َس الَقـــــْوِم �َشقًّ

فال�سيوف حادة �سريعة �لقطع حتى كاأن رقاب �لأعد�ء مجرد َخًلى 
)ح�سي�ض( ل يحتاج �لمرء �إلى جهد لقطعه، وهذ� على عادة �ل�ساعر في 
تحقير �لعدو و�ل�ستخفاف به، �أما �لروؤو�ض فال يكتفي، في �سقها، بعنف 
بها،  يَمِثُل  بل  للفعل،  �لمحاكي  �لقافات  وتكر�ر  �ل�ستقاق  و�إيقاع  �للفظ 
بجعلها كاأحمال �إبل ت�سقط في �لأماكن �ل�سلبة �لكثيرة �لحجارة.وكونها 
�أحمال، فهي ثقيلة، وذلك �أدعى لأن ي�ستد �رتطامها، وتتدحرج فوق هذه 
�لأر�ض �لتي �ختارها �ل�ساعر ل�سقوطها.. حتى ي�ستمر عناوؤها، ويذهب 
بعد  ت�ُر�ُه لذلك قال  �لدفين..  �لد�ء  �إلى مد�ه ليخرج  بالت�سفي  �ل�ساعر 

هذ� �لبيت مبا�سرة:
ِفْيَنـا اَء الدَّ ْغِن َيْبـُدو       َعلَْيـَك َوُيْخِرُج الدَّ ْغـَن َبْعَد ال�شِّ َواإِنَّ ال�شِّ

�سديدة  ذ�ت  عن  �إل  ي�سدر  لن  و�لتمثيل  و�لتحقير  �لعنف  هذ�  �إن 
�لحتقان و�لغ�سب و�لحقد:

نُجذُّ روؤو�شهم في غيِر ِبرٍّ        فما يدرون ماذا يّتقونا
وتلك �لطريق �لوحيدة �لتي يتقنها بنو تغلب ل�سناعة �لمجد..
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معجم الفخر:
معجم �لفخر هو �لمهيمن على �لق�سيدة، ونذكر منه بع�ض �لألفاظ 
لال�ستئنا�ض على �أن نجمل فيه �لقول ببع�ض �لتنظيم �لذي يقا�ض عليه. 
فمن ذلك )�لمجد، نحمل، رفدنا، �لخير، تر�ث، ذمار، نحمي �لملجئين، 
�لباذلون.... �لمانعون،  �لعازمون،  �لحاكمون،  �لحاب�سون،  �أوف��اه��م، 

نبط�ض، ظالمين، لنا �لدنيا.... �إلخ(.
هو  وقومه،  �ل�ساعر  قدر  �لآخ��ر  معرفة  عدم  على  و�لتقريع  �للوم 
َبَخ�سوه  �ل�ساعر  خاطبهم  �لذين  كل  �لق�سيدة..  �سائر  على  �لمهيمن 
كل  بعد  لفظه  ت��ردد  �ل��ذي  »�ليقين«  يعرفو�  ول��م  �أم���ره،  وجهلو�  ه،  حقَّ
�أو �سمنا)مع  خطاب �سر�حة )مع �ساحبته وعمرو بن هند وبني بكر( 
�أم عمرو(. فالآخرون هم �لجحيم في نظر عمرو بن كلثوم، بدء� من �أم 
عمرو، مرور� ب�ساحبته،ثم �إلى بيت �لق�سيد في خطابه لعمرو بن هند، 

و�سول �إلى بني بكر، وبني �لطماح. 
�أن  على  قومه،  وخ�سال  خ�ساله  �ل�ساعر  يبدي  خطاب  كل  وبعد 
بكر..  ولبني  هند  بن  لعمرو  خطابه  بعد  ك��ان  مفرطة  بكثرة  وروده���ا 
�لخطاب �لوحيد �لذي نجا من كدر �لتقريع و�للوم هو خطاب �لجارية في 
مطلع �لق�سيدة لأنه �إذ ذ�ك في قومه، من�سجم مع رهطه، م�سغول بيوم 
�أعد�ء  كله  �لكون  يرى  �لخارجي  �لعالم  �إطاللته على  وبمجرد  �لحفل.. 

مترب�سين بهم. يخبرهم بالما�سي ليعتبرو� بالم�ستقبل.
وكوُن �لفخر جاء بعد �لخطابات �ل�سابقة، و�لتي تعتبر مجرد نماذج 
وعّينات من �لو�قع �لمحيط ببني تغلب، فاإن ذلك يجعل �لق�سيدة برمتها 
في موقع رد �لفعل و�لدفاع عن كر�مة �لقبيلة �لتي لحقها �لهو�ن. ولذلك 

كان �لرد بكل جهالة وعنف وتطرف بما ي�سبه �لحرب �ل�ساملة.
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�قت�سى هذ� �لرد طريقتين متالزمتين، �لثانية منهما نتيجة لالأولى:
بال�سو�هد و�لدلئل على ن�سد�ن  تاأتي بذكر �لوقائع مرفقة  فالأولى 

�لمعالي في كل حرب، وتجنب �لفو�ئد �ل�سغيرة �لآنية، و�لأمثلة كثيرة:
في خطاب عمرو بن هند، مثل قوله:

و�شيد مـــع�شر قد َتوجــوه       بتاج الملك يحمي الُمحجرينا
ــــــتها �شفــــــــــــــــــــــــونا تركنا الخيل عاكف عليه       مقلَّـــدًة اأِعـــنَّ

�أو قوله:
ـــــدينا فاآبوا بالّنهاِب وبال�شبايا       واأبنا بالمــــلوك ُم�َشفَّ

وفي خطاب بني بكر:
اإليكم يا بني بكـر اإليكم       األّما تعرفوا منا اليقينا؟
ِعنَّ ويرتمــينا؟ األّما تعرفوا مّنا ومنكم       كتائَب َيطَّ

و�لثانية ��ستنتاجات طبيعية تنجم عنها بطريقة تلقائية، وهي من 
م�ستخل�سات �لن�سر وفو�ئده �لتي ل تح�سى:

- في خطاب �لملك:
فهل ُحّدثَت في ُج�شِم بِن بكر       بنق�ٍس في خطوب الأولـينا
ورثنـــا مجــد علـقمــــة بن عـبد      اأباح لنا ح�شون المجد دينا
ُـلـثـــــــــــوما جمــــيعـا       بهم نلـــــنا تراث الأكرميـنـــا وعّتابــــــــا وكـ
ونحن الحاكمون اإذا اأُِطـعـنــــــا       ونحن العازمون اإذا ُع�شينا
ونحن التاركون لما �َشِخطنــا       ونحن الآخذون لما ر�شينا

- في خطاب بني بكر:
باأنا المطعمون اإذا قدرنا      واأنا المهلكــون اإذا ابُتـلينا
واأنا المانعـــــــون لما اأردنا      واأنا النازلون بحيث �شينا

......... �لخ
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وفيها ح�سور للذ�ت عبر �ل�سمير )نحن( وعبر �لتكر�ر �لذي يعني 
�لإلحاح على �لح�سور، وعبر �لتوكيد ب)�أن(، وعبر �سيغ ��سم �لفاعل 
�لد�لة على �لإثبات و�ل�ستغر�ق في �لزمن، وعبر تعد�د و��ستغر�ق كافة 

�لمحامد و�لمناقب..
التركيب البالغي:

ذلك  ومع  �لمعلقة،  على  �لمبا�سر  و�لتعبير  �لخطابية  �لنبرة  تغلب 
نجد �ل�ساعر ي�ستعين ببع�ض �ل�سور �لبالغية بين �لفينة و�لأخرى.

لزم  به  و�أري��د  �أطلق  لفظ  وهي  �لن�ض،  في  �لمهيمنة  هي  �لكناية 
معناه...، وكانت، في �لغالب �لأعم، ناقلة لخ�سال �لقوم:

- من باأ�ض وعزة و�أنفة وتقتيل لالأعد�ء و�لملوك مع �لزهد في �لغنائم:
ُفـْوَنــــــــــــــا َتَهـا �شُ َتَرْكـَنا الَخْيَل َعاِكَفًة َعلَْيـِه       ُمَقلَّـَدًة اأَِعَنّ
ِدْيَنا َباَيـا       َواأُْبـَنا ِبالُمُلـْوِك ُم�َشَفّ ـَهـــاِب َوِبال�َشّ َفـاآُبوا ِبالِنّ

- روح �لمبادرة و�لح�سم بكف �ل�سر قبل ��ست�سر�ئه:
ْبَنا َقَتـاَدَة َمْن َيِلْيَنـا ـا        َو�َشـَذّ ْت ِكاَلُب الَحِيّ ِمَنّ َوَقْد َهَرّ

عين: - و�لنجدة و�إغاثة �لمروَّ
ْت      عِن الأَْحَفا�ِس َنْمَنُع َمْن َيِلْيَنـا َوَنْحُن اإَِذا ِعَماُد الَحِيّ َخـَرّ

- و�لتحدي و�لتفوق �لد�ئم على �لأقر�ن:
َمَتـى َنْعِقـد َقِريَنَتَنـا ِبَحْبـٍل       َتُجـذِّ الَحْبَل اأَْو َنق�ِس الَقِريَنـا

- و�ل�سبر على �ل�سد�ئد و�لإ�سر�ر لنيل �لمر�د:
نقود الخيل داميًة ُكالها        اإلى الأعداء لحقًة بطونا

- و�ل�ستغناء عن �لآخرين لكثرتهم:
مالأنا البر حتى �شاق عنا       وماُء البحر نملوؤه �شفينا
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- و�لهيبة حيث ي�سجد �لجبابرة لأطفالهم:
ِبـيٌّ       َتِخـُرّ َلُه الَجَبـاِبُر �َشاِجديَنـا اإذا َبلَـَغ الِفَطـاَم َلَنا �شَ

�أما �لت�سبيه و�ل�ستعارة، وبغ�ض �لنظر عما ورد منهما في �لخمرة 
و�لغزل، فقد �خت�ض هذ�ن �لوجهان �لبالغيان، في �لغالب، بنقل م�ساهد 

�لقتل وقطع �لرقاب وقطع �لروؤو�ض:
- في �لت�سبيه:

َكــاأَنَّ َجَمـاِجــــــَم الأَْبَطــــاِل ِفــــيَهـا     ُو�ُشــــوٌق ِبالأََماِعـِز َيْرَتِميـَنـا
وؤُو�َس َكَما ُتَدْهـَدى     َحـَزاِوَرٌة ِباأَبَطِحـَها الُكِريَنـا ُيَدْهدوَن الُرّ

- في �ل�ستعارة:
َقـــــــــــاَب َفَتْخـَتـِليَنـا ـا      َوُنْخــِلـيها الرِّ َن�ُشـقُّ ِبَها ُروؤُْو�َس الَقـــْوِم �َشقًّ
َمَتى َنْنــُقـْل اإَِلى َقــــْوٍم َرَحاَنــا       َيُكوُنوا ِفي اللَِّقاِء َلهـَا َطِحيـَنـــا
ـاَعـــــــَة اأَْجَمِعيــَنـا َيُكـْوُن ِثــَفاُلَها �َشــْرِقيَّ َنــْجـــٍد       َوُلــْهــَوُتَها ُقـ�شَ
ـــا       َفاأَْعَجـْلَنا الـِقَرى اأَْن َت�ْشُتـــُموَنـا َياِف ِمنَّ َنَزْلُتـْم َمْنِزَل الأَ�شْ

�ل�ساعر  لرغبات  ت�سوير  �لمعلقة  ه��ذه  ف��ي  �ل�سعرية  �ل�����س��ورة 
تتمدد  �لتي  هي  �لجماعة،  في  مندمجة  وهي  �ل��ذ�ت،  فهذه  �لجامحة، 
�لكون،  مركز  لتكون  و�لزمن  �لف�ساء  وتكت�سح  لهوتها...(  )ثفالها... 
بالآخر،  تتغذى  ذلك  على  تحافظ  ولكي  نظرها.  في  �لآخ��ر  فيت�ساءل 
�لتغلبيين  حياة  ل�ستمر�ر  �سروري  »ح�سي�ض«  �أو خلى  فهو مجرد حنطة 
ودو�بهم، وق�ساعة جميعها لي�ست �سوى لهوة لهذه �لرحى �لأ�سطورية..
بالقوة  �لحلم  �ل�ساعر/ �لجماعة، في �لحقيقة، هي �لرحى، هي  فذ�ت 
�ل�ساحقة �لتي تخفي ور�ءها تذمر �لتغلبيين من كثرة �لحروب، وقلقهم 
�لجميع  على  بالق�ساء  �إنهائها  في  ورغبتهم  �لآخر،  وجود  من  وخوفهم 

و�إخ�ساعهم.
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و��ست�سعار  �لخوف  كمون  �إل��ى  فبالإ�سافة  ل��ل��ذ�ت،  ت�سخم  وه��ذ� 
�ل�سعف على م�ستوى �لو�قع فيها، فهو قذف للرعب في قلوب �لأعد�ء. 
وما م�ساهد �لقتل �لعنيفة �لدر�مية �لتي ل تخلو من ق�سوة وتمثيل بالقتيل، 
، قال  دليل على ذلك..  �إل  �لقتل،  بعد  �ألمه  ��ستمر�ر  �سادية في  ورغبة 
عنترة، مع �لفارق، »... وكنُت �أعتمد �ل�سعيف �لجبان فاأ�سربه �ل�سربة 

�لهائلة يطير لها قلب �ل�سجاع فاأثني عليه فاأقتله«)32(.
فال�سورة �ل�سعرية تاأليف بين �لمتباعد�ت و�لمتنافر�ت في �لو�قع، 
�لو�قع كما هو، بل لخلق و�قع جديد، حلم، لحمُته و�سد�ه ذ�ت  لنقل  ل 
مع  هنا  وتلعب  تاأكيده..  �أو  تعديله،  �أو  لتغييره  للعالم،  وروؤيته  �ل�ساعر 
و�لحتقان،  �لغ�سب  وت�سريف  �لتنفي�ض  دور  �لأخرى  �لخطاب  مكونات 
وبناء �لثقة بالذ�ت لت�ستمر �لحياة على �لوجه �لذي ترت�سيه �أو تحلم به.

الأ�شاليب:
1 - الجملة الإن�شائية:

�لحقيقة  وف��ي  �لمعلقة،  في  و�لخبر  �لإن�ساء  بين  �ل�ساعر  ي��ز�وج 
�لجمل  �إلى  �أ�سا�سا  ت�ستند  �أنها  �إل  �لمهيمنة،  هي  �لخبرية  �لجمل  فاإن 
�لإن�سائية، تاأتي بعدها وتولد من رحم �لأمر )10 ع�سر مر�ت( و�لنهي 
)4 �أربع مر�ت( و�ل�ستفهام )9 ت�سع مر�ت( و�لند�ء )8 ثمان مر�ت(، 

وتتغذى وتتكاثر من قوة �لدفع �لتي تمنحها �إياها.
�إن تمف�سالت �لق�سيدة، �لتي ت�سكل �نعطافاتها �ل�سغرى و�لكبرى، 
جمل �إن�سائية. وبناء عليها يمكن تق�سيم �لمعلقة �إلى �ستة مقاطع، يبد�أ 

كل مقطع بجملة �إن�سائية:
�لمقطع �لأول:        11 �أحد ع�سر بيتا:        �أل هبي ب�سحنك فا�سبحينا
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�لمقطع �لثاني:      25 خم�سة ع�سر بيتا:     قفي قبل �لتفرق يا ظعينا
�لمقطع �لثالث:    31 و�حد وثالثون بيتا:   �أبا هند فال تعجل علينا

�لمقطع �لر�بع:      22 �ثنان وع�سرون بيتا:    باأي م�سيئة عمرو بن هند؟
�لمقطع �لخام�ض:  31 و�حد وثالثون بيتا:      �إليكم يا بني بكر �إليكم

�لمقطع �ل�ساد�ض:    8 ثمانية �أبيات:               �أل �أبلغ بني �لطماح عنا
 ،)5 من خالل هذ� �لتق�سيم، يت�سح �أن مركز �لق�سيد هو �لمقاطع )5-4، 
يمثل فيها عمرو بن هند ر�أ�ض �لحربة، تليه بنو بكر، وياأتي بنو �لطماح وعدي 

في �لمرتبة �لأخيرة، ويبدو �أنهما �أقل �ساأنا من �لخمر و�لمر�أة.
�لممكن  ومن  بن هند،  بعمرو  و�لر�بع مخت�سان  �لثالث  �لمقطعان 
�لجمع بينهما، غير �أن هنالك فروقا �أ�سلوبية ودللية تميز �لمقطع �لر�بع 

وتجعل منه جولة �أخرى، و�نعطافة �أ�سد عنفا وخ�سو�سية.
ي�ستعر�ض  بعدهما  فقط،  �إن�سائيتان  جملتان  �لثالث  �لمقطع  بد�ية 
�ل�ساعر �لبطولت في حروب تغلب على �ل�سلطة وعلى �لأعد�ء، وو�سف 

م�ساهد �لقتل، ويغلقه بجملتين �إن�سائيتين، وكاأنه �نتهى من �لمو�سوع:
األ ل يــــعلــِم الأقــــــوام اأنا     ت�شعــــ�شعنا واأنا قـــد ونينـــــــــا
األ ل يجهلن اأحد علـينا     فنجهل فوق جهل الجاهلينا

لعمرو  موجهة  كلها  �إن�سائية،  جمل  ف�سبع  �لر�بع  �لمقطع  �أمابد�ية 
�أ�سد �سر�وة  ب�سكل  �أخ��رى،  �ل�ساعر، في جولة  �إليه  عاد  وقد  �بن هند، 
هذ�  في  ويتعر�ض  منه..  غليله  �سفاء  عدم  ُتظهر  �ل�سابق،  �لمقطع  من 
�لمقطع �إلى �لظروف �لخا�سة �لمتعلقة بمحاولة �إهانته من قبل �لملك، 
و��ستدعى، ذلك، �لحديث عن �إباء بني تغلب وور�ثتهم �لمجد و�لخ�سال 

�لحميدة عن �أجد�دهم:
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ِباَيِّ َم�ِشْيَئـٍة َعـــــْمـَرو ْبَن ِهْنــــــٍد       َنُكـْوُن ِلَقْيِلـــــــُكـْم ِفيَها َقِطـــــْيَنـا
ِباأَيِّ مـَ�شـــْيَئـٍة َعْمـــــــَرو ْبَن ِهْنـٍد       ُتِطْيـُع ِبَنا الُو�َشــاَة َوَتْزَدِرْيَنـــــــا
ِباأَيِّ َم�ِشْيــَئـٍة َعْمــــــَرو ْبَن ِهــْنـٍد       تـــــــــرى اأّنا َنكــــوُن الأرذليـــــــــنا
ـــــــــــــَك َمْقــــَتِوْيـَنـا ْدَنـا َواأْوِعـــــــْدَنا ُرَوْيــــــــــداً       َمَتـى ُكـنَّا لأُمِّ َتَهـــــــــدَّ
َفاإِنَّ َقَناَتـــَنـــــا َيا َعمـْـُرو اأَْعَيــــْت       َعلى الأَْعـَداِء َقَبــــلََك اأَْن َتِلْيَنـا
ْتـُهــــــــــــــم َعـــ�َشـْوَزَنًة َزُبـْوَنـــــا ْت       َوَولَّ اإَِذا َع�سَّ الثََّقاُف ِبَها ا�ْشَمـاأَزَّ
ـِف َوالجـَِبْيَنا ـــــت       َت�ُشـجُّ َقـفـَا الُمَثقِّ َرنَّ َع�َشــــــــــْوَزَنًة اإَِذا اْنَقلََبــْت اأَ
ِلْيَنـــا ْثَت ِفي ُج�َشٍم ِبْن َبْكـٍر       ِبَنْقـ�ٍس ِفي ُخُطـْوِب الأَوَّ َفَهْل ُحدِّ
ْوَن الَمْجـِد ِدْيَنـا َوِرْثَنـا َمْجَد َعْلَقَمَة ِبْن �َشـْيـٍف       اأََبـاَح َلَنا ُح�شُ

...............�لخ
وكل �لأ�ساليب �لإن�سائية في هذه �لمقاطع، با�ستثناء �لمقطع �لأول، 
ها �لوحيد نقُل ما يحز في نف�ض �ل�ساعر من تجاهل �لآخر، وتفويته  همُّ

فر�سة �لخبر �ليقين �أو �لعلم بالحقيقة.
�إلى ذلك، مطلع  ��ستثنائي، وهو،  يوم  ��ستثناء في  الأول:  المقطع   - 1
�لق�سيدة. و�ليوم خال�ض لّلهو و�لحتفال، خاٍل من �لأخبار �لمنغ�سة 
تمام  من  فذ�ك  و�لنهي،  بالأمر  �لق�سيدة  �ل�ساعر  يبد�أ  و�أْن  للذة. 
متعلق  �لق�سيدة  مو�سوع  باأن  �أي�سا،  و�إيحاء،  و�ل�سيادة،  �ل�سلطة 
بهما.. و�أن �لحياة تتلخ�ض فيهما، فتغلب خلقت لتاأمر وتنهى، وعلى 
�ل�سامع �لإذعان و�لتنفيذ بكل �أريحية كما تفعل هذه �لجارية. فاأ�سل 
�لم�سكلة لدى �ل�ساعر هو محاولة �لآخر �لنيل من هذه �ل�سيادة...
�إلى �لأدنى،فهما خارجان  �لأمر و�لنهي، هنا، و�إن كانا من �لأعلى 
عن �لمعنى �لحقيقي �إلى معنى �آخر ي�ستفاد من �ل�سياق، فالجارية 
لي�ست مدعوة للقيام بو�جب �لخدمة وتنفيذ �للتز�مات تجاه �ل�سادة 
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هما  �لقبلي،  �لم�سهد  على  طارئان  ونهي  �أمر  هما  بل  �لعادة،  كما 
ت�سويق لإعالن فرحة مفتوحة للجميع �نطالقا من �سباح خال من 
�سائر  عن  تميزها  خا�سة  بهجة  لذلك،  �ل�سباح،  فِلخمر  �لغار�ت، 

خمور �لأوقات �لأخرى.
موجها  )قفي(  �لفعل  بتكر�ر  مرتين  �لأم��ر  يرد  الثاني:  المقطع   -  2
في  ع�سيرته  و�أمر  �أمره  من  باليقين  �إخبارها  بق�سد  �لظعينة  �إلى 
ل  �لتي  �سخ�سيته  حقيقة  حقيقته،  على  تعرفه  �أن  ينبغي  �لحرب، 
ولن  لم  و�لنت�سار�ت.. هي  بالحروب،  ربطها  دون  معرفتها  يمكن 
تقف، وهو ل ينتظر منها ذلك،و�إنما هي ح�سرة على �أن تجهل ما ل 
ُيحمد لإن�ساٍن جهُله، وربما لياأ�سه منها �أبقى على حاجز �أد�ة �لند�ء 
�ليمامة  ظهور  بمجرد  تركها  له  لي�سهل  ظعينا(،  )يا  بينهما  )يا( 

كالأ�سياف �لم�سلتة.
�لند�ء،  �أد�ة  بحذف  للملك،  موجه  خطاب  �أول  الثالث:  المقطع   -  3
�أنه كان عليه  دللة على مخاطبته نف�سه، ومعنى �لنهي و�لأمر فيه 
�أما وقد ذهب �سحية  �أن يعرف حقيقة بني تغلب..  �أل يتعجل قبل 
لعجلته، فقد بقي في نف�ض �ل�ساعر �أ�سياء كان يود لو �أنه �أخبره بها، 
ول بد من نفثها من �سدره، فعمرو بن هند لّما يزل غ�سة في حلقه..
�لمحذوف  و�لند�ء  �لإنكاري،  �ل�ستفهام  يتكرر  الرابع:  المقطع   -  4
�أبيات  �أربعة  في  منه  �لم�ستنَكر  بالخبر  م�سفوعا  و�لأم��ر،  �لأد�ة، 
هذ�  وي��دل  م��ر�ت.  �أرب��ع  هند  بن  عمرو  ��سم  ترديد  مع  متو�لية. 
�لتكثيف في هذ� �لمو�سع على تركيز �ل�سحنة �لوجد�نية، وعلى ما 
�ل�ساعر  ي�سع  �لمقطع  �سيء، ففي هذ�  �أي  �أكثر من  �ل�ساعر  ي�سغل 
�إ�سبعه على مكمن �لد�ء �لذي زرعه �لملك في وجد�نه، ويتمثل في 
فقد  �لملك،  حليف  �لف�سل  كان  و�إذ  �أمه.  ��ستخد�م  محاولة  ق�سة 

�أبعده قليال بحاجز �أد�ة �لند�ء )يا( في قوله:
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َفاإِنَّ َقَناَتَنـا َيا َعْمـُرو اأَْعَيـْت       َعلى الأَْعـَداِء َقَبلََك اأَْن َتِلْيَنـا
وتو�رثها  �لتاريخ،  عبر  �ل�سلطان  على  قبيلته  بتمرد  للفخر  ليتفرغ 

�لأمجاد، وعدم ر�سوخها لمثل هذه �لمحاولت.
�لمعلقة،  يتو�سط  للملك،  �أ�سا�سا  �لموجه  �سابقه،  مع  �لمقطع،  هذ� 
وي�سغل ن�سفها بحو�لي خم�سين بيتا، مما يدل على �أنه مركز �لق�سيدة، 
�لقول  على  و�لمحفز  للذ�ت،  �لوجد�نية  �لم�ساحة  على  ��ستيالء  و�لأكثر 

في �لمو��سيع �لأخرى �لتي تبدو �أقل درجة في �سّلم �لهتمام.
5 - في �لمقطع �لخام�ض يظهر �لعدو �لتقليدي )بنو بكر(، و�لذي يدل 

على تقليديته ��سم فعل �لأمر �لمكرر في قوله:
ـا الَيِقْيَنـا ـا َتْعـِرُفوا ِمنَّ اإَِلْيُكـْم َيا َبِني َبْكـٍر اإَِلْيُكـْم      اأََلمَّ
ِعـنَّ َوَيْرَتِمْيَنـــا ـا َتْعلَُمـوا ِمنَّا َوِمْنُكــْم      َكَتـاِئَب َيطَّ اأََلمَّ

�أو �غربو� عن وجهنا....وقد ردده مرتين،  �إليكم: بمعنى كفو� عنا 
و��سعا �لمنادى بني بكر بينهما، ليتم �لكف �أ�سلوبيا، �أي�سا، بح�سار بني 
�أمر د�لين بتكر�رهما على عالقة �ل�سر�ع �لطويل  بكر بين ��سمي فعل 
�أي�سا،  �ل�ساعر،  تكر�ر  و�ل�ستبطاء.وفي  �لتذمر  حد  �إلى  �لقبيلتين  بين 
لل�سوؤ�ل في عجز �لبيت �لأول و�سدر �لثاني )�ألما تعرفو�؟ ..�ألما تعلمو�؟( 
ما يوؤكد تلك �لدللة. فقد كان على بني بكر �لقتناع و�لت�سليم لبني تغلب 
منذ زمن بعيد. فاإ�سكالية بني تغلب هي عدم �عتر�ف ومعرفة �لآخر بهم 

معرفة �ليقين. 
�ل�ساعر  �أن  فيبدو  �ل�ساد�ض،  �لمقطع  في  وُدْعِمّي،  �لطماح  بنو  �أما   -  6
ل�ستطالع  مجهول  ر�سول  ويكلف  مبا�سرة،  مخاطبتهم  عن  يترفع 
في  ج��اوؤو�  �أنهم  ويكفي  تغلب،  بنو  به  قامت  �لذي  حول  �نطباعهم 

�لأخير، وباأقل عدد �أبيات كما �أ�سرنا. قال:
ـا       َوُدْعِمّيـاً َفَكْيَف َوَجْدُتُمْوَنـا؟ ـاِح َعنَّ مَّ اأََل اأَْبِلـْغ َبِني الطَّ



اخملتار حسني
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

133

جـــــذور

وهو على يقين باأنهم �سيبهتون، وما كان �سوؤ�لهم: فكيف وجدتمونا؟، 
�إل عبثا بهم و��ست�سغار� لهم، و�إلقاما للحجر في �أفو�ههم، ل تطلعا �إلى 
�ل�ساعر تجاههم  �لن�ض، َمن لم يبد  ر�أيهم. فهم، وحدهم، في  معرفة 
فلن  لهم،  �حتقار�  �ليقين،  لذلك  معرفتهم  عدم  على  �أ�سفا  �أو  تح�سر� 
بنو  فاأين  �لملوك.  يقهرون  تغلب  بني  ي��رون  وه��م  مذعنين  �إل  يكونو� 

�لطماح ودعمي من �سائر �لقبائل بله �لملوك؟
لَّ ِفيــــَنـا اإَِذا َما الَمْلُك �َشاَم النَّا�َس َخ�ْشفـاً          اأََبْيَنـا اأَْن ُنِقــــــرَّ الـذُّ

2 - الجملة الخبرية:
�إفادة �لمخاطب باليقين و�إز�لة  �أنه  ياأتي �لخبر، في �لظاهر، على 
�ل�سك من ذهنه، فكان �لتاأكيد و�لتعد�د من �أهم ركائز هذ� �لخبر خا�سة 

في �أو�خر �لق�سيدة:
بـَطِحـــــَها ُبِنـيـَْنــا ُــَبـٌب ِباأَ َوَقـْد َعِلَم الَقَبـاِئُل ِمْن َمَعـّد      اإَِذا قـ
ـا الُمْهِلُكـْوَن اإَِذا اْبُتـِلْيـَنـــا نَّ ـا الُمْطِعُمــــْوَن اإَِذا َقَدْرَنــا       َواأَ ِباأَنَّ
ـاِزُلْوَن ِبَحْيُث �ِشيـَْنـا ـا النَّ نَّ ـا الَماِنُعـــْوَن ِلَمـا اأََرْدَنـــــــــا       َواأَ َواأَنَّ
ْيــَنـا َذا َر�شِ ـا الآِخـــــُذْوَن اإِ ـا الَتـاِرُكـــْوَن اإَِذا �َشِخْطَنـا       َواأَنَّ َواأَنَّ
ْيَنـا ـا الَعاِزُمــــْوَن اإَِذا ُع�شِ ُمــــْوَن اإَِذا اأُِطْعَنـا       َواأَنَّ ـا الَعا�شِ َواأَنَّ

جعل  و�إنما  ب�سيء،  �لمخاطب  �إفادة  يهمه  ل  �ل�ساعر  �أن  و�لحقيقة 
�أي  �إليه  يقا�ض  ل  جليال  �أم��ر�  وك��ان  �لملك،  بقتل  حققه  �ل��ذي  �لإنجاز 
�لفتخار  �سبيل  على  قومه  �سيء عن  كل  لقول  ذريعة  �آخر، جعله  �إنجاز 
هذه  فكانت  �لأع���د�ء.  في  ونكاية  �لملك  من  ت�سفيا  �لخيالء  و�إظ��ه��ار 
�لأخبار مجموعة من �لر�سائل �ل�سديدة �للهجة �إلى �أولئك �لمخاطبين. 
ولم تاأت �إل بعد جمل �إن�سائية طافحة بالإنكار و�للوم و�لتقريع و�لتهديد 
بكل  تغلب،  لبني  تجاهاًل  يبدي  �لذي  �لآخ��ر،  هذ�  لإيقاظ  و�ل�ستغر�ب 
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عنف وتحدٍّ مما دفع بالمعاني �إلى �لحدود �لق�سوى من �لغلو و�لحتقار 
وتقدي�ض �لذ�ت:

بـطـــِحــَها ُبِنيـَنـــــــــــــــــــــا َوَقـْد َعِلَم الَقَبـاِئــُل ِمْن مــََعـــــٍدّ     اإَِذا ُقَبـٌب ِباأَ
ـا الُمْهــِلكــوَن اإَِذا اْبُتِليـَنــــــــــــــــــا ـا الُمْطِعــُمـــــوَن اإَِذا َقـــَدْرَنــــا     َواأََنّ ِباأََنّ
ـاِزُلْوَن ِبَحــْيُث �ِشيَنـــــــــــــــا ـا الَنّ ـــا المـَاِنُعــــــوَن لـِــَمـا اأََرْدَنـــــــا      َواأََنّ َواأََنّ
يَنـــــــــــــــــــــا َذا َر�شِ ــا الآِخــُذْوَن اإِ ـا الَتـاِركـــــــوَن اإَِذا �َشِخطَنــــا      َواأََنّ َواأََنّ
يَنــــــــــــــــــا ـا الَعـاِزُمـْوَن اإَِذا ُع�شِ َذا اأُِطْعـَنــــــا      َواأََنّ ُمــــوَن اإِ ـــا الَعا�شِ َواأََنّ
لنا الّدنيا وَمن اأم�شــى عليها      ونبِط�ُس حين نبط�س قادريـنا
بغــــــاًة ظالميـــن ومـا ُظــِلمنــــا      ولكـــــّنا �شنــــبــداأ ظالـمـيـنـــــــــــــــــــا
مالأَْنا الَبــَرّ َحَتّى �َشــــاَق َعّنــــا      وماُء الـَبْحـِر َنــْمـلوؤُه �َشفـِيَنــــــــــا
اإَذا َبلَـــــــَغ الِفـَطــــاَم َلَنــــا �شِبـيٌّ      َتِخــرُّ َلـُه الَجـَباِبُر �َشاِجديــنـــــــا

ثنائيات �شدية:
��ستملت  �لتي  و�لمقابالت  �لمطابقات  هنا،  بالثنائيات،  �لمق�سود 
ع لهذه �لثنائيات نجده في �لمقاطع )5-4-3(،  عليها �لق�سيدة. و�أو�سع تَجمُّ
�لملك  �للدودين:  للعدوين  �ل�ساعر ي�ستدعيها في �لخطاب �لموجه  �أن  �أي 
�لهيمنة  ن�سيب  وك��ان  �سخونة،  �لأكثر  �ل�سر�ع  منطقة  حيث  بكر،  وبني 

�لأكبر في مقطَعي �لخطاب �لموجه للملك. 
للملك: 

فال تعجــــــل علينـــــا# واأنظرنا نخبرك
نورد الرايات بي�شا# ون�شدرهن حمرا
ع�شينا المْلك فيها# اأن ندينــــــــــــــــــــــــــــــــا

واأنزلنـــــــــــا البيــــــوت # تنفي الموعدينــــا
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نطاعن ما تراخى النا�س # ون�شرببال�شيوف اإذا غ�شينا
بفتيان يرون القتل مجدا # و�شيب في الحروب مجربينا

فاأما يوم خ�شيتنا # واأما يوم لنخ�شى
نكون لقيلكم # فيها قطينا

ونحن الحاكمون اإذا اأِطعنا # ونحن العازمون اإذا ُع�شينا
ونحن التاركون لما �شخطنا # ونحن الآخذون لما ر�شينا

وكنا الأيمنين# كان الأي�شرين بنو اأبينا
لبني بكر:

ورثناهن عن اآباء# ونورثها بنينا
باأنا العا�شمون#  واأنا الباذلون

باأنا المطعمون#   واأنا المهلكون
واأنا التاركون اإذا �شخطنا# واأنا الآخذون اإذا ر�شينا

واأنا العا�شمون اإذا اأِطعنا# واأنا العازمون اإذا ُع�شينا
ون�شرب الماء �شفوا#  وي�شرب غيرنا كدرا وطينا

لبني �لطماح:
مالأنا البر# وماء البحر .

و�لآخر.  �لأنا  بين  �لمقابلة  على  تنطوي  بطبيعتها  �لخطابات  هذه 
على  هكذ�  ودعمي..  �لطماح  بنو  بكر،  بنو  �لملك،  متعدد،  هنا  و�لآخ��ر 
في  تعدد  عنه  ينتج  �لذي  �لأولوية  �سلم  وح�سب  �لهيمنة  ح�سب  �لترتيب 
في  ت�سترك  جميعها  كانت  �لثنائيات.و�إن  هذه  �سرد  في  وتميز  �لدللة 
تغلب  لبني  و�لم�سيئة  �ل�سلطة  تاأكيد  باأمر  �ل�ساعر  قبل  من  �إبالغها 

وحدهم.
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و�لملك بحكم كونه �سلطانا مجبول على �إخ�ساع �لآخر و�إذلله، ول 
و�لآخر،  �ل�سلطان.  هذ�  منه  ينزع  �أن  �سي�ستطيع  �أحد�  �أن  يوما  يت�سور 
من جهة �أخرى، فيه قابلية للخ�سوع و�لعبودية، تحكي عنها �لعتقاد�ت 
�لتي ت�سع �لملوك فوق مكانة �لب�سر.فله، في �عتقاده، �لمجد وله �ل�سلطة 

و�لم�سيئة �لمطلقة.
ولذلك َتَعّجل هو في �لحكم على بني تغلب، فجاءت �لثنائيات �لتي 
تخ�سه لُتَذكر بهذ� �لتعّجل وتو�سح كيفية تعامل �لتغلبيين مع �ل�سلطة، 

وكيف يطبقون م�سيئتهم �لحقيقية مع كل من يعتدي على �سيادتهم. 
يعتقد  �أن  م�ستنكر�  �لملك  ت�سرف  جهته،  من  �ل�ساعر،  و��ستغرب 
لها  تغلب وحدها من  بني  �أن  يغيب عنه  �أو  ما،  �سلطة  �أو  م�سيئًة  له  باأن 

�ل�سلطة �لمطلقة، فقام بالجناية على نف�سه بذلك �لفعل �لطائ�ض.
�لمتبقية،  �لثنائيات  في  �ل�ساعر،  ي�سرد  �لتو�سيحات  ه��ذه  وبعد 
�لتاركون  )ونحن  �لأفعال  من  فعل  كل  �إز�ء  قبيلته  في  �لثابتة  �لخ�سال 
منفرد�،  لإبر�زه  �لمنف�سل )نحن(  بال�سمير  يبد�أها  �سخطنا...(،  لما 
�إظهار� للذ�ت، مميز� عن �لآخر �لذي ينازعهم �ل�سلطة و�لم�سيئة، فبنو 

تغلب هم �لمخت�سون وحدهم بهذه �لخ�سال. 
مبتد�أ،  وبمجيئه  بانف�ساله،  �ل�سمير  �لتركيب:  هذ�  فاإن  ذلك  �إلى 
وبعده خبر معرفة ل نكرة )ونحن �لآخ��ذون لما ر�سينا(، ي�سمر ، من 
ناحية، �لنفَي، لإز�لة �لوهم، �أي نحن �لفاعلون ل �أنت �أيها �لملك. فتبدو 
�لذ�ت مجردة بارزة في مقابل �لند،ليقول لنا باأن بني تغلب �أند�د �لملوك 
وقاهروهم. ومن ناحية �أخرى يتو�فق ) �لتركيب( مع �لدللة، فبنو تغلب 

هم �لمبتد�أ وهم �لخبر في �سبه �لجزيرة �لعربية.
�أما في �لثنائيات �لتي جاءت �سمن �لخطاب �لموجه لبني بكر فقد 
نف�ض  عليها  وعطف  �لعا�سمون(  )باأنا  ب��اأّن  �لمت�سل  �ل�سمير  ��ستعمل 
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�لتر�كيب، و�لجملة من �أن و��سمها وخبرها مفعول به ل"عِلَم" في �سدر 
بيت �سابق: )وقد علم �لقبائل من معد(، �أي �أنه جاء مغمور� في �لجملة 
�إلى  �إل  �إلى �لبروز كما كان �لأمر مع �لملك. فال يحتاج هنا  ول يحتاج 
�إعادة تاأكيد �لمعلومة، لأن �لقبائل ل تنازع بني تغلب �ل�سلطة و�ل�سيادة 
و�لم�سيئة. وقد جاء �لتركيب هنا بخالف دللته، مفعول به، ولكنه فاعل 

في �لمعنى.
و�لمعجمية  و�لإي��ق��اع��ي��ة  �ل��دلل��ي��ة  �لمكونات  ك��ل  تت�سافر  ه��ك��ذ� 
قبيلة  بين  �لمتكافئ  غير  �ل�سر�ع  هذ�  لتعك�ض  و�لأ�سلوبية  و�لت�سويرية 
ذ�ُتها، في حالة �سكر، ت�سعر �أنها �أ�سخم ما تكون، وبين �آخر ذ�ُته، في 
�ل�سعف  �إلى  �أي�سا،  ر�جع،  ذلك  ولعل  تكون..  ما  و�أ�سغر  �أحقر  عينها، 
�أي�سا  و�لفخر  �لكا�سح؛  �لهجوم  هذ�  فكان  تغلب  بنو  ��ست�سعره  �ل��ذي 
هجوم، في �لمعلقة، للملمة �لذ�ت �لتي كانت قد بد�أت في �لتف�سخ، و�سط 
محيط مليء بالأعد�ء، عازم على ك�سر �سوكة �لقوم في �أي فر�سة مو�تية. 
وكانت لهذ� �لت�سخم، �أي�سا، مزية توحيد م�ساهد �لق�سيدة، تحت عباءة 
�لت�سخم �لذ�تي؛ فال�سرب في �ل�سحن، و�ل�ساحبة �سخمة، و�ل�سكر �إلى 
حد �لجنون، و�نقالب �لطبائع، و�لحرب رحى �أ�سطورية، و�لأعد�ء مجرد 
لهوة، وبنو تغلب يتكاثرون ول يموتون، و�لجبابرة ي�سجدون لأطفالهم...
�لخ م�ساهد كانت تبدو للوهلة �لأولى مجرد �أغر��ض متباعدة �أو متنافرة.
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)21( ديو�ن عمرو بن كلثوم..�ض: 14.
)22( نف�سه. و�لأغاني، 11: 51-50.

)23( �لأغاني .. د�ر �لثقافة. بيروت 1983م. 11: 48.
)24( �سرح �لق�سائد �لع�سر، 318.

)25( في �سرح �لتبريزي هو �آخر بيت في �لمعلقة.
فيه  كثر  لل�سندوبي،  �لقي�ض  �مرئ  ديو�ن  عن  �لديو�ن  محقق  �أثبته  �آخر،  بيت  هناك   )26(

�ل�ستقاق، وجاء في �أو�خر �لمعلقة، يغلب عليه �لعتد�ل في �لفخر، وهو:



القصيدة القدمية بني التعدد والوحدة - قراءة أسلوبيية في معلقة عمرو بن كلثوم

20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

140

جـــــذور

فاإن نغِلب فغاّلبون ِقْدما      واإْن ُنغًلْب فغيُر مغلَّبينا
         غير �أن هذ� �لبيت ترويه كثير من �لم�سادر )معجم �لبكري، �سرح �سو�هد �لمغني، 
في  �لع�سر  �لمعلقات  �سرح  محقق  نوه  كما  �لب�سرية(،  �لحما�سة  �لخز�نة،  �ل�سيرة، 
�لهام�ض،)�ض: 365-366(، لفروة بن ُم�سيك �لمر�دي �ل�ساعر �ل�سحابي �لمخ�سرم.

)27( �سرح �لق�سائد �لع�سر، معلقة عنترة، 292.
)28( ينظر: د. عبد�هلل �لطيب، �لمر�سد �إلى فهم �أ�سعار �لعرب و�سناعتها، �لد�ر �ل�سود�نية 

1235 وما بعدها. للن�سر، �لخرطوم، 3: 
َلمي، جمع وتحقيق د. يحيى �لجبوري، موؤ�س�سة �لر�سالة،  )29( ديو�ن �لعبا�ض بن مرد��ض �ل�سُّ

بيروت، ط 1، 1991م، �ض: 93-92.
)30( من ق�سيدته �لم�سهورة:

األيلََتنا بذي ُح�َشٍم اأنيري      اإذا اأنِت انق�شيِت فال تحوري
معد  د�ر  من�سور�ت  �لكيالي،  �لدين  �سالح  ودر��سة  تحقيق  و�أخباره،  �سعره  �لمهلهل،         

للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، ط 1، 1996م، �ض: 47.
)31( �سرح �لمعلقات �لع�سر، �لخطيب �لتبريزي، تحقيق د. فخر �لدين قّباوة، د�ر �لآفاق، 

بيروت. ط: 4. 1980م، �ض: 340.
.242 )32( �لأغاني، 8: 
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من بالغة القراآن يف توجيه �سلوك الزوجني وتقوميه

)الن�سوز اأمنوذجاً(

نورة �سلمان �سامل اجلهني)*(

المقدمــــة:
لقد جاء �لقر�آن �لكريم مقّومًا لل�سلوك �لإن�ساني في كثير من �آياته، 
وقّدم منهجًا متكاماًل ليتمم مكارم �لأخالق، ويقّوم �ل�سلوكيات �لمعوّجة 
بتعديلها وتغييرها، و�ل�سلوكيات �لإيجابية بتعزيزها؛ وبهذ� يّت�سح �لمنهج 
�لتقويم  �أكان ذلك  �سو�ء  وتقويمه  �لإن�ساني  �ل�سلوك  �لقر�آني في توجيه 

على �لم�ستوى �لجتماعي عامًة، �أم على �لم�ستوى �لأ�سري خا�سة.
كثيرً�  �لتي  �ل�سلبية  �ل�سلوكيات  من  �لعديد  يعالج  �لكريم  فالقر�آن 
ماتقع بين �لزوجين، وتكدر �سفو �لحياة �لزوجية، ومنها: �لن�سوز و�ل�سقاق 
�لذي يقع بين �لزوجين؛ لأن �لإ�سالم ي�سعى لجعل �لحياة �لزوجية �سكنًا 

ومودة و�أمنا و�سالمة؛ مبينًا �أهمية �ل�سلح و�لوفاق بين �لزوجين.
ولأهمية توجيه �ل�سلوك وتقويمه بين �لزوجين ولإيماني باأثر �لمنهج 
�لبالغي في �لك�سف عن �لمعاني و�لإقناع بها، ولأهمية �لك�سف عما في 
مقدمتها  في  ياأتي  و�لتي  بالغية،  ومز�يا  �أ�سر�ر  من  �لبليغة  �لأ�ساليب 
�لقر�آن �لكريم تناولُت في هذه �لدر��سة بالغة �لقر�آن في توجيه �سلوك 

)*( أستاذ البالغة المساعد بكلية المجتمع - جامعة تبوك.
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�لزوجين وتقويمه )�لن�سوز �أنموذجًا(؛ وذلك باعتماد �لدر��سة �لبالغية 
�لتحليلية  تطبيقًا على �لآيات �لتي ورد فيها توجيه لهذ� �ل�سلوك �ل�سلبي 
�إل  �ل�سلوك  لهذ�  تقويم  يرد  لم  �إذ  �لقر�آن،  من  مو�سعين  في  وتقويمه 
ن�سوز  حكم  �لأول  �لمو�سع  تناول  حيث  �لن�ساء  �سورة  من  مو�سعين  في 
�لزوجة وكيفية عالجه، �أما �لمو�سع �لثاني فقد تحّدث عن حالة �لن�سوز 

و�لإعر��ض حين ُيخ�سى وقوعها من جهة �لزوج. 
و�تبعت هذه �لدر��سة �لمنهج �لو�سفي �لتحليلي �لذي يدر�ض �لنَّ�ض 
�لقر�آني من خالل �سياقه ومفرد�ته وتر�كيبه بدر��سة دقة �للفظ و�أهمية 
ياق وبيان بالغته في مو�سعه، ودر��سة  �ختياره وتف�سيله على غيره في �ل�سِّ
قوة �لتر�كيب في �لآية وبالغتها ف�ساًل عن جودة �لّنظم وتفرده مع �إبر�ز 

�لق�سايا �لبالغية في مو��سعها.  
وق�سمت �لبحث �إلى: مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

• التمهيد، وفيه:
- �أوًل: �لّتوجيه و�لتقويم و�لفرق بينهما.

- ثانيًا: مفهوم �ل�سلوك و�أنو�عه. 
- ثالثًا: مفهوم �لن�سوز وعالجه في �لقر�آن.

- ر�بعًا: منهج �لقر�آن �لكريم في توجيه �ل�سلوك �لإن�ساني وتقويمه.
• المبحث الأول: بالغة القراآن في توجيه �سلوك الزوجين وتقويمه 

في حالة ن�سوز الزوجة.
• المبحث الثاني: بالغة القراآن في توجيه �سلوك الزوجين وتقويمه 

في حالة ن�سوز الزوج. 
لت �إليها  هذه �لدر��سة. • الخاتمة: ��ستملت �أهم �لنتائج �لتي تو�سّ
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التـمهيــــد:
اأوًل: التوجيه والتقويم والفرق بينهما:

�لّتوجيه في �للغة: �لو�و و�لجيم و�لهاء �أ�سٌل و�حد يدلُّ على مقابلٍة 
هت �ل�ّسيَء: جعلُته على جهة،  ل�سيء، وهو م�سدر وّجه يوّجه، يقال: َوجَّ

َفُه كاأَْوَجَهُه)1(. َهُه َتوِجيهًا: �أر�سلُه، و�َسرَّ وَوجَّ
• والّتوجيه في ال�سطالح: 

عرّف علماء �لجتماع وعلماء �لّنف�ض �لّتوجيه باأنه: 
»مجموعة �لخدمات �لتي تهدف �إلى م�ساعدة �لفرد على فهم نف�سه 
وفهم م�سكالته، و��ستغالل �إمكاناته �لذ�تية، و�إمكانات محيطه، لتحديد 
لها  �لمحققة  �لطرق  ويختار  �لإمكانات،  تلك  مع  تتفق  و�قعية  �أه��د�ف 
�إلى  ي��وؤدي  علميًا  حاًل  م�سكالته  حَل  من  بذلك  فيتّمكن  وتعقل،  بحكمة 
تكيفه مع نف�سه ومع مجتمعه؛ ليبلغ �أق�سى ما يمكن �أن يبلغه من �لنمو 

و�لتكامل ت�سمح به قدر�ته«)2(.
�للغوي و�ل�سطالحي لكلمة )توجيه(  ون�ستنتج من خالل �لمفهوم 
معّينة،  وجهة  �لأف��ر�د  بتوجيه  وذلك  بينهما؛  وتر�بطًا  تو�فقًا  هناك  �أن 
حيزً�  �لّتوجيه  هذ�  وي�سمل  �ل�سوي،  �ل�سحيح  �لطريق  �إلى  و�إر�سادهم 
و��سعًا يت�سمن كافة �لعالقات �لأ�سرية، منها: عالقات �لأزو�ج بزوجاتهم.

• مفهوم التقويم: 
على  و�لميم(  و�ل���و�و،  )�ل��ق��اف،  �أ�سل  ي��دّل  اللغة:  فــي  الــّتــقــويــم 
مته  م �ل�سيء تقويمًا فهو قويٌم، �أي م�ستقيم، وقوَّ �نت�ساٍب وعزم، يقال: قوَّ
�لّتقويم  يته بعد �عوجاجه)3(. وقيل:  تقويمًا بمعنى: عّدلته فتعّدل، و�سوَّ
��ستقام  فقد  و��ستمرت طريقته  �ل�سيء  �نقاد  �إذ�  يقال:  �ل�ستقامة،  �أي 

لوجهه، ورمح َقِويم وَقو�ٌم َقِويٌم �أي م�ستقيم)4(.



من بالغة القرآن في توجيه سلوك الزوجني وتقوميه

20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

144

جـــــذور

والتقويم بمفهومه ال�سطالحي: »هو عملية قيا�سية ت�سخي�سية 
وقائية عالجيةهدفها �لك�سف عن مو�طن �ل�سعف و�لقوة بق�سد تطوير 

عمليات �لّتعليم و�لّتعلُّم«)5(.
�ل�سلوك،  وتقويم  �ل�سلوك  بين توجيه  �أن هناك فرقًا  �إذن  ون�ستنتج 
فالّتوجيه يكون بقياده �ل�سلوك �لإن�ساني عامة �إلى �لطريق �ل�سحيح  فهو 
يخّت�ض بال�سلوك �لإيجابي، وقد يكون �لّتوجيه لل�سلوك قبل وقوعه لغر�ض 

�لإر�ساد، وذلك كما في قوله تعالى)6(: {ڻ  ۀ ۀ ہہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ}.

في حين �أن �لتقويم هو تعديل وت�سحيح لل�سلوك �ل�سلبي �أي �ل�سلوك 
غير �ل�سوي، فالّتقويم يخّت�ض بال�سلوك �لخاطئ، ويكون �لّتقويم لل�سلوك 

بعد وقوعه لغر�ض �لإ�سالح، كما في قوله تعالى)7(: {چ چ چ 
چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎڈ}.

ثانياً: مفهوم ال�ّسلوك واأنواعه: 
• ال�سلوك في اللغة وال�سطالح: 

ين، و�لالم، و�لكاف( على نفوِذ  �ل�سلوك في �للغة: يدلُّ �أ�سل )�ل�سِّ
�سُلُكه، و�َسلكُت �ل�سيَء في �ل�سيِء،  ريَق �أَ �سيٍء في �سيء، يقال: �سلكُت �لطَّ

بمعنى؛ �أنفْذته)8(.
�لإن�سان  عن  ي�سدر  ن�ساط  »�أي  فهو  ال�سطالح:  في  لوك  ال�سَّ اأما 
�لف�سيولوجية  كالن�ساطات  وقيا�سها  مالحظتها  يمكن  �أفعاًل  كان  �سو�ء 
و�لّتذكر  كالّتفكير  ملحوظ  غير  نحو  على  تتم  ن�ساطات  �أو  و�لحركية، 

و�لّتخييل وغيرها«)9(.
• اأنواع ال�سلوك: 

لل�سلوك �أنو�ع مختلفة متعددة منها)10(:
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�ل�سلوك �لفطري - �ل�سلوك �لمكت�سب - �ل�سلوك �لفردي - �ل�سلوك 
 - �لهادف  �ل�سلوك   - �لباطن  �ل�سلوك   - �لظاهر  �ل�سلوك   - �لجماعي 

�ل�سلوك غير �لهادف.
ثالثاً: مفهوم الن�سوز وعالجه في القراآن الكريم: 

الن�سوز في اللغة: �لن�سز �لمتن �لمرتفع من �لأر�ض، و�لجمع: �أن�ساز 
َيْن�ُسُز وَيْن�ِسُز ن�سزً�:  ون�سوز و�لن�سوز: هو �لمكان �لمرتفع، وَن�سز �لرجُل 
��ستع�ست على  ُن�سوزً�:  وَتْن�ِسُز  َتْن�ُسز  �لمر�أة  وَن�َسزت  �لمكان،  في  �رتفع 
بعلها و�أبغ�سته، وَن�َسَز عليها بعلها: �إذ� �سربها وجفاها، و�لن�سز: �لغليظ 

�ل�سديد)11(.
�ل�سطالحي  للمعنى  تعاريف  عدة  وردت  ال�سطالح:  في  الن�سوز 

للن�سوز، ومنها: 
تف�سيره:  في  �لقرطبي  وذكر  �لطاعة«)12(،  عن  �لخروج  »هو  قيل: 

»�لمر�أة �لنا�سز هي: �لكارهة لزوجها، �ل�سيئة �لع�سرة«)13(. 
�لمرتفعة  �لمر�أة  هي  �لنا�سز:  »�لمر�أة  تف�سره:  في  كثير  �بن  وقال 

على زوجها، �لتاركة لأمره، �لمعر�سة عنه، �لمبغ�سة له«)14(. 
وف�سره �لطبري بقول »قوله: ن�سوزهن، فاإنه يعني: ��ستعالوؤهنَّ على 
�أزو�جهن، و�رتفاعهن عن فر�سهم، بالمع�سية منهن، و�لخالف عليهم 

فيما لزمهم من طاعتهم فيه، بغ�سا منهن و�إعر��سا عنهم«)15(.
هكذ� يمكن �أن نعرف �لن�سوز باأنه: ع�سيان �لمر�أة زوجها فيما يجب 
�لزوجين عن طاعة  �أحد  و�سمي خروج  بغير عذر،  عليها من حقوق  له 
�لآخر ن�سوزً�؛ لأنه بمع�سيته تعالى �رتفع عما �أمره �هلل به، وخرج عنه..

وبذلك يمكن مالحظة �ل�سلة �لوثيقة بين �لمعنى �للغوي و�لمعنى 
�لترفع  وه��ي  �أ�سا�سية،  �سفات  في  يلتقيان  فالمعنيان  �ل�سطالحي، 

و�لتعالي و�لغلظة، ومخالفة طبائع �لأ�سياء.
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و�لقر�آن �لكريم عندما ��ستخدم لفظ �لن�سوز �أر�د �أن ير�سم �سورة 
بالع�سيان  وت�ستعلي  تبرز  فالنا�سز  نف�سية،  حالة  عن  للتعبير  ح�سية 

و�لتمرد)16(. 
• مراحل عالج ن�سوز الزوجة في القراآن: 

1 - الوعظ: ويتحقق بتذكيرها باهلل عز وجل، وذكر ما ورد من حقوق 
�لزوج على �لمر�أة في �لأخبار عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم و�آله 

و�أبنائه �لأطهار. 
2 - الهجر: وهو�لهجر في �لم�سجع وفيه �أقو�ل منها: �ل�سد و�لإعر��ض 
يعتزل  �أو  �لم�سجع،  في  �إليها  ظهره  يحول  �أن  وقيل:  و�لقطيعة، 

فر��سها �إلى فر��ض �آخر. 
3 - ال�سرب: و�سابطه �أن يكون �سربا غير مبرح للتاأديب ل يوجب �سرر 

في �لبدن)17(.
رابعاً: منهج القراآن الكريم في توجيه ال�ّسلوك وتقويمه: 

�لقر�آن �لكريم هو د�ستور �لّنف�ض �لإن�سانية، ومنهج توجيهها وتربيتها 
�آية  تخلو  ول  لبالياها،  عالج  وخير  نقائها  وطريق  ��ستقامتها،  و�سبيل 
و�حدة في كتاب �هلل من توجيه تربوي �أو نف�سي، وهذ� ما يمّيز �لقر�آن 
وماز�ل حري�سًا على  كان  �لكريم  فالقر�آن  �ل�سماوية،  �لكتب  �سائر  عن 
فتكون  �لزلل،  ويحفظها من  �ساأنها،  ُي�سلح  بما  �لإن�سانية  �لنف�ض  تربية 

�سعادة �لإن�سان في نف�سه.
ومنهج �لقر�آن في توجيه �سلوك �لإن�سان وتقويمه منهج متمّيز في 
�لتي  �لو�سائل  وه��ذه  و�لتفكير،  �لتاأمل  �إل��ى  يدعو  للنظر  ملفت  و�سائله 
�ل�سمو  في  �آية  هي  �لإن�ساني  �ل�سلوك  وتقويم  توجيه  في  �لقر�آن  �تبعها 
و�لإعجاز، وهي و�سائل تتفق مع ما و�سل �إليه �أرقى �لفكر �لتربوي قديمًا 
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�لح�سنة،  �لموعظة  �ل�سالحة،  �لقدوة  �لو�سائل:  ه��ذه  وم��ن  وحديثًا، 
�لعقاب، �لثو�ب، �لق�س�ض، �لنهي �لمبا�سر وغيرها)18(. 

وبذلك يمكن �لقول: �إن �لمنهج �لقر�آني �سلك في توجيهه لل�سلوك 
�لإن�ساني وتقويمه جملة من �لأ�ساليب �لمتنوعة �ل�ساملة �لمتو�زنة �لتي 
ونزعاتها،  �لب�سرية  �لنفو�ض  ومتطلبات  �لحياة  مناحي  كافة  تالم�ض 
وبالتالي جاءت هذه �لأ�ساليب و�فية بحاجات �لنفو�ض ورغباتها �لمختلفة 
ثمارها  �لتوجيهات  فاآتت هذه  وتتجاوب معها،  لها  ت�ستجيب  مما جعلها 
وتاأثيرها على �سلوك �لإن�سان كلما �أقبل على كتاب �هلل قارئًا متدبرً� له. 
توجيه  في  �لقر�آن  منهج  عر�ض  �إلى  كبيرة  بحاجة  �أننا  و�لحقيقة 
�لمنهج  هذ�  وتطبيق  �لف�سيلة،  على  �لّنف�ض  وتربية  وتقويمه،  �ل�سلوك 

�لرباني �لفريد في حياتنا لنرتقي ب�سلوكيات مجتمعنا و�أخالقياته.
الزوجين  �سلوك  توجيه  في  القراآن  بالغة  الأول:  المبحث   •

وتقويمه في حالة ن�سوز الزوجة: 
في  يتحقق  �لتي  �لموؤ�س�سة  باعتبارها  �لأ���س��رة  بقاء  على  حر�سًا 
لتحدد  �لكريمات  �لآي���ات  ت��اأت��ي  �ل��زوج��ي��ن،  م��ن  لكل  �لخير  �إط��اره��ا 
�لم�سئوليات �لمنوطة بكل طرف فيها، وت�سع �لقو�عد لحل ما يطر�أ من 
م�ساكل في حياتهما و��سالح ما قد ين�ساأ بينهما من نفور ون�سوز وت�سع 

لذلك خطة حكيمة تتدرج في مر�حل مختلفة.  قال تعالى)19(: {ٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ 
ڦ  ڦڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ}.
في  �لن�ساء  على  �لرجال  وقو�مة  ولي��ة  عن  �لكريمة  �لآي��ة  تتحّدث 
و�لإنفاق  و�لنهي  بالأمر  عليهنَّ  �لقائمون  فهم  و�لتوجيه،  �لم�سوؤولية 
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و�لحفظ و�لرعاية و�لتاأديب، وبذلك على �لزوجة �أن تطيعه فيما ياأمرها، 
عالمات  منها  ظهر  ما  ومتى  وماله،  نف�سها  في  غيبته  في  تحفظه  و�أن 
ياق �لزوج لل�سلوك �لذي يتعبه معها لتاأديبها  �لن�سوز و�لع�سيان وّجه �ل�سِّ
وتوجيهها، فجاء هذ� �لتاأديب في مر�حل يبد�أ معها بالموعظة وتذكيرها 
ترتدع  لم  فاإن  �لفر��ض،  في  هجرها  ثّم  ع�سيانه،  في  لها  �هلل  بعقاب 
بالموعظة و�لهجر يلجاأ للمرحلة �لأخيرة وهي �ل�سرب غير �لمبرح بنية 

 .)20( �لإ�سالح ل �لإذلل، فاإن �أطعنهم بعد ذلك فال طريق لهم عليهنَّ
ياق �لكريم توجيهاته في هذه �ل�سورة لل�سلوك وت�سريعاته  ويو��سل �ل�سَّ
في تنظيم موؤ�س�سة �لأ�سرة و�سبط �أمورها، وبيان �لإجر�ء�ت �لتي تتخذ 
للرجل في  �لقو�مة  و�لحفاظ عليها، فجعل  �لموؤ�س�سة  �أمور هذه  ل�سبط 
م�ساق  على  �لقوة  من  عليهنَّ  �هلل  ف�سلهم  لما  �لعظيمة  �لموؤ�س�سة  هذه 
وجاء   ، ن�سوزهنَّ حال  �لن�ساء  مع  �لتعامل  كيفية  ل��الأزو�ج  وبّين  �لحياة، 
ذلك في مر�حل ل�سمان �سالمة بناء �لأ�سرة، وفي �لآية �لتالية ي�ستكمل 
ياق �لحماية �لوقائية لبنيان �لأ�سرة من �لت�سدع في حال �ل�سقاق،  �ل�سِّ
لنا  يت�سح  وبذلك  �تباعه)21(  ينبغي  �لذي  �ل�سحيح  �ل�سلوك  لهم  وبيِّن 

ت�سل�سل �سياق �لآية �لكريمة مع �ل�سياق �لعام لل�سورة وتر�بطه.
�ل�سلوك  لهذ�  تقويمه  �لكريم في  �لنظم  �لوقوف على بالغة  وعند 
باأ�سل ت�سريعي تتفرع عنه �لأحكام  ياق �لكريم بد�أ  �ل�سِّ �أن  �ل�سلبي نجد 
تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ} فهي  �لآيات بعده بقوله  �لتي في 
�سوء  فيه  يقع  �إذ  �لدليل،  بهذ�  �هتمامًا  دليله  بتقديم  للحكم  كالمقدمة 

تاأويل �أو وقع بالفعل)22(. 
و�لتعريف في {ٱ} و{ٻ} للجن�ض على ��ستغر�قه، فالآية 
ل تق�سد �إلى �أ�سخا�ض معينين بل �إلى عموم جن�سي �لرجال و�لن�ساء)23(.
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وَقْومة  وِقيامًا  َقْومًا  َيُقوُم  قام  �لجلو�ض،  نقي�ض  �لقيام  من  م:  وق��وَّ
فقام  �لثبوت  ومنه  و�لإ�سالح،  �لمحافظة  ومنه  �لعزم  و�لقيام  وقامًة، 
عنده �لحق �أي ثبت ولم يبرح، و�أقام �ل�سيء �أد�مه، و�لَقو�ُم: �لعدل)24(.

ال(  )َفعَّ وزن  على  مبالغة  �سيغة  ق��ّو�م  جمع  {ٻ}  وقوله: 
و�ل�ستبد�د  �ل�سيء  على  �لقيام  من  وهي  بالأمر،  �لقيام  في  للمبالغة 
على  هو  �لن�ساء  على  �لرجال  فقيام  بالجتهاد،  وحفظه  فيه  بالنظر 
ثبوت  على  للدللة  �ل�سمية  �لجملة  بناء  على  �لإ�سناد  وجاء  �لحّد،  هذ� 
و��ستمر�ر ودو�م هذه �ل�سفات لهم، كما �أن �لّتعبير عنها ب�سيغة �لمبالغة 

كان لالإيذ�ن بعر�قتهم في �لت�ساف بالقو�مة ور�سوخها فيهم)25(.
وفي قوله تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ} ��ستعارة تمثيلية)26(
�أي: يقومون عليهنَّ �آمرين ناهين كما يقوم �لولة على �لرعايا، لأن �ساأن 
�لمهتم  �لحري�ض  هيئة  �سبهت  حيث  لق�سائه،  يقوم  �أن  باأمر  يهتم  من 
باأمر ن�سائه بهيئة �لقائم لق�ساء �أمر يهمه بجامع �لهتمام و�لحر�ض في 

، فاأطلق �لهتمام على �لقيام بعالقة �للزوم)27(. كلٍّ
و�آثر �لنَّظم �لقر�آني �لتعبير في قوله تعالى: {ٱ ٻ ٻ 
ٻ} ب�سيغة �لخبر �لم�ستعمل نيابة عن �لأمر كعادة �لتعبير �لقر�آني 
في �لأحكام �ل�سرعية؛ وذلك للدللة على �متثال �لمجتمع �لم�سلم لأو�مر 

�هلل، وحمل �لمخاطب على �لمطلوب منه. 
�لمر�أة وذلك في  �لرجل على  قو�مة  �ل�سبب في  �لكريم  ياق  �ل�سِّ بّين  ثّم 
قوله: {ٻ پ پپ پ ڀ} فالباء �سببية متعلقة ب�{ٻ} 
�أو بمحذوف وقع حاًل من �سميره، و)ما( م�سدرية، �أي: ب�سبب تف�سيل �هلل، 

و�ل�سمير في {پ} للرجال، و{پ} ير�د به �لن�ساء)28(.
وعدل �لّتعبير �لقر�آني عن �لإ�سمار بدًل من �لإظهار في قوله: {ٻ 
وذلك   ، عليهنَّ �هلل  ف�سلهم  بما  يقل:  فلم  ڀ}  پ  پپ  پ 
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لالإ�سعار بغاية ظهور �لأمر وعدم �لحاجة �إلى �لت�سريح بالمف�سل و�لمف�سل 
من  كثير  من  �أف�سل  �لن�ساء  بع�ض  �أن  �إل��ى  لالإ�سعار  �لإبهام  وقيل:  عليه، 
ياأت  فلم  �ل�سميرين،  »وعدل عن  �أبي حيان  قول  ويوؤيد ذلك  �لرجال)29(، 
)بما ف�سل �هلل عليهن( لما في ذكر بع�ض من �لبهام �لذي يقت�سي عموم 

َلْت ذكرً�«)30(. �ل�سمير، فرّب �أنثى َف�سَ
لأن  ز،  ميِّ مثل:  غيره  دون  {پ}  بقوله:  �لكريم  ياق  �ل�سِّ ر  وعبَّ
�لف�سل هو �لدرجة �لرفيعة و�لزيادة في �ل�سيء، �أما �لتميز فيكون بف�سل 
�ل�سيئين)31( عن بع�سهما دون تغليب �أحدهما على �لآخر، لذ� كان لفظ 

ياق و�أبلغ في �لتعبير عن �لمعنى �لمر�د.   �لف�سل �أدق في �ل�سِّ
ياق في تف�سيل �أ�سباب �لقو�مة للرجال بقوله: { ڀ  وي�ستمر �ل�سِّ
ڀ ڀ ٺٺ } وهي عطف على ما قبله، و�لباء متعلقة بما تعلقت 
وعائدها  مو�سولة  �أو  م�سدرية  و)م��ا(  پ}،  {ٻ  في  �لأول��ى  به 
محذوف، و{ڀ} تبعي�سية �أو �بتد�ئية متعلقة ب� {ڀ} �أو بمحذوف 
وقع حاًل من �لعائد �لمحذوف �أي: ب�سبب �إنفاقهم من �أمو�لهم و�أريد به 

�لمنفق من �أمو�لهم من �لمهر و�لنفقة)32(.
ياق �لقر�آني ب�سيغة �لما�سي في قوله: {ڀ} لالإ�سارة  وعّبر �ل�سَّ
باأن �أمر �إنفاق �لرجال على �لن�ساء قد تقرر في �لمجتمعات �لإن�سانية منذ 
�لقدم، فالرجال هم �لعائلون �لمنفقون على �لن�ساء، ف�ساًل عما في �إ�سافة 
�لأمو�ل �إلى �سمير �لرجال في قوله تعالى: {ٺٺ} من �خت�سا�سهم 

بالإنفاق عليهّن، فالإنفاق وتدبير �لمعا�ض من �ساأن �لرجال)33(.
ياق �لكريم في �سدر �لآية ما ف�سل �هلل به �لرجال على  وبعد �أن بّين �ل�سِّ
، وبيان �ل�سلوك �ل�سحيح �لذي ينبغي  �لن�ساء �سرع في تف�سيل �أحو�لهنَّ

تعالى: {ٺ  بقوله  �أحو�لهن  �تباعه معهّن بح�سب �ختالف 
�سدر  في  �لف�سيحة  فالفاء  ٹ}  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
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ببع�ض،  بع�سها  �لكريمة  �لجمل  �رتباط  بيان  في  دوره��ا  ت��وؤدي  �لجملة 
وتف�سح عن �سرط مقدر تقديره: �إذ� كان �لرجال قو�مين على �لن�ساء، 

.)34( فمن �لو�جب بيان �أحو�ل �لن�ساء في معا�سرتهنَّ لأزو�جهنَّ
�ل�سالحات  �سنفين:  على  لأزو�ج��ه��نَّ  معا�سرتهنَّ  ف��ي  فالن�ساء 
بيان �سفاتهنَّ  و�سرع في  �ل�سالحات  �لأول: هّن  فال�سنف  و�لنا�سز�ت، 
ٹ}  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  {ٺ  ب��ق��ول��ه: 
فال�سالحات هّن �لمح�سنات لأزو�جهّن، لأنهن �إذ� �أح�سن لأزو�جهن فقد 

�سلح حالهن معهم)35(.
�ل�ستغر�ق  يفيد  {ٺ}  قوله  �لجمع  في  )�أل(  ودخول 
�لذي يقت�سي �أن كل �مر�أة تكون �سالحة لبّد �أن تكون قانتة مطيعة)36(.

ومن �سفاتهن {ٺ} و�لقنوت: لزوم �لطاعة مع �لخ�سوع)37(، 
لأزو�جهن،  �لمطيعات  �أي:  �لأزو�ج،  وطاعة  �هلل  طاعة  ي�سمل  عام  وهو 
و{ٿ ٿ} يحفظن ما غاب عنه �لأزو�ج وما يجب لهّن من 

�سيانة �أنف�سهن لهم)38(.
و)�أل( في قوله: {ٿ} للجن�ض وهي تغني عن �ل�سمير، فلم يقل 
�أزو�جهن في غيبتهم و�إنما {ٿ ٿ} لما  ياق حافظات  �ل�سِّ
تفيده من �ل�سمول و�لعموم، كقوله تعالى)39(:  {ٿ ٹ ٹ} 

�أي ر�أ�سي)40(.
ياق �لكريم �لغيب بالحفظ في قوله: {ٿ ٿ}  وعلق �ل�سِّ
لالأ�سر�ر،  محل  �لغيب  لأن  محلية؛  عالقته  �لعقلي  �لمجاز  �سبيل  على 
و�لغيب في معنى �لمفعول، فجعل مفعوًل للحفظ على �سبيل �لتو�سع؛ لأنه 
في �لحقيقة ظرف للحفظ، فاأقيم مقام �لمفعول لي�سمل كل ما هو مظنة 
للحفظ في كل ما من �ساأنه �أن يحر�سه �لزوج �لحا�سر من �أحو�ل �مر�أته 

في عر�سه وماله، فح�سل من �إنابة �لظرف للمفعول �إيجاز بديع)41(. 



من بالغة القرآن في توجيه سلوك الزوجني وتقوميه

20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

152

جـــــذور

ترتيب  �لكريم قدم في  �ل�سياق  �أن  �لكريم نجد  �لّنظم  تاأمل  وعند 
�ل�سفات ق�ساء حّق �هلل على ق�ساء حق �لزوج، وذلك لأف�سلية و�أولوية 
حق �هلل على حّق �لزوج، كما و�سف في هذ� �لترتيب حالها عن ح�سور 
�لزو�ج باأنها قانتة �سالحة، �أما في غيبته فهي حافظة للغيب، فتحفظه 

في نف�سها وماله. وهذ� يعدُّ من جمال و�سمو �لنظم �لكريم. 
لما  مالب�سًا  حفظًا  �أي  للمالب�سة  هنا  و�لباء  ٹ}  ٿ  {ٿ  وقوله: 
حفظ �هلل تعالى ومعنى �لمالب�سة �أنهن يحفظن �أزو�جهن حفظًا مطابقًا لأمر 
�هلل تعالى، و)ما( م�سدرية �أي: بحفظه تعالى �إياهن بالأمر بحفظ �لغيب 
بالذي حفظه  �أي:  و�إما مو�سولة  له،  و�لتوفيق  و�لوعيد  بالوعد  و�لحث عليه 

.)42( �هلل لهنَّ عليهم من �لمهر و�لنفقة و�لقيام بحفظهنَّ و�لّذب عنهنَّ
ياق �لكريم لحفظ �لغيب بحفظ �هلل؛ وذلك لأن  ويالحظ ربط �ل�سِّ

حفظ �هلل هو �ل�سبب و�لد�فع �لرئي�ض لحفظ �لغيب. 
ياق �لكريم �ل�سالحات ذكر بعده غير �ل�سالحات  وبعد �أن ذكر �ل�سِّ
�لن�ساء  �أحو�ل  ل�ستيفاء  وذلك  معهّن،  للتعامل  �ل�سحيح  �ل�سلوك  وبّين 
في �لمجتمع �لم�سلم مع تغليب �سفة �ل�سالح فيهن وجعل �سورة �لن�سوز 

ڤ  ڤ  ٹ  {ٹ  تعالى:  فقال  معالجة،  م��ح��دودة 
�لقر�آني  �لتَّوجيه  ي��اأت��ي  وه��ن��ا  ڦ}  ڦ   ڤ  ڤ 

بتد�رك �لن�سوز قبل ��ستفحاله، وذلك من خالل �لتعبير بالخوف.
�ل�سياق  �أو معلومة، وجاء  �إمارة مظنونة  توقع مكروه عن  و�لخوف: 
بالمكروه وبترك  يتعلق  �لخوف  بجملة: {ٹ} بدًل من تخ�سون؛ لأن 
نف�ض  من  �لخوف  ي�سمى  فال  �لمكروه،  بمنزلة  تتعلق  و�لخ�سية  مكروه، 

�لمكروه خ�سية)43(. 
وذهب  �لتوقع،  معنى  يحمل  �لكريمة  �لآي��ة  في  �لخوف  �إن  وقيل: 
بع�سهم �إلى �أن �لخوف هنا بمعنى �ليقين و�لعلم، وذهب �آخرون �إلى �أن 

�لخوف بمعنى �لظن)44(.
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و�لأرجح �أن �لخوف في �لآية بمعنى �لعلم و�ليقين، وذلك لما يترتب 
عليه من �أمر تاأديبهنَّ وعقابهنَّ  فهو ل يحتمل �لتوقع �أو �لظن.

مثل  غيرها  دون  {ڤ}  بجملة:  �ل��ق��ر�آن��ي  �لتعبير  وج��اء 
، لأن ن�سوزهنَّ تعني مع�سيتهنَّ وتعاليهنَّ عما �أوجبه �هلل عليهنَّ  �إعر��سهنَّ
من طاعة �لأزو�ج)45(، و�لإعر��ض عن �لأمر �أخف من مع�سيته و�لخروج 
عنه، فالن�سوز �أحق بالعقوبة �لمترتبة عليه. فكان �أبلغ و�أدق في �ل�سياق. 

وفي هذ� �لتعبير لطيفة بيانية لها دورها في تحديد معالم �لحياة 
�إلى  �لن�سوز  �إ�سناد  عدم  في  وذلك  �لكريم،  �لقر�آن  ظالل  في  �لزوجية 
ي��اأِت:  فلم  فعاًل،  منهن  يقع  �أن  �ساأنه  من  �أن  على  ي��دّل  �إ�سنادً�  �لن�ساء 
بعبارة  بل عّبر عن ذلك  و�لنا�سز�ت  �أو  ن�سزن  و�لالتي  �لقر�آني  �لتعبير 
�لفطرة،  تقت�سيه  عما  خروج  لأنه  منهن؛  يقع  �أل  �ساأنه  من  باأن  ت�سعر 
هو  وما  �لمر�أة،  مكانة  �إل��ى  لطيف  تنبيه  ذلك  وفي  �لعي�ض،  به  ويطيب 
�ل�سيا�سة معها  �لرجل من ح�سن  ما يجب على  و�إلى  �ساأنها،  �لأولى من 

و�لتلّطُف في معاملها)46(.
معالجتها  ينبغي  �لتي  �ل�سلبية  �ل�سلوكيات  من  �لن�سوز  كان  ولما 
للحفاظ على كيان �لأ�سرة، �سرع �لقر�آن �لكريم عالجه في عدة مر�حل 
خطو�ت  �أول��ى  ولعل  ڦ}  ڤ  ڤ  {ڤ  بقوله: 
هذ� �لعالج هي �لوعظ قوله: {ڤ} وهو �أمر خرج �إلى معنى 

�لإر�ساد)47(، و�لتوجيه لل�سلوك �ل�سحيح في هذه �لمو�قف. 
رُه ما ُيَلّيُن َقْلَبُه من �لثو�ِب  ووَعَظُه َيِعُظُه وْعظًا وِعَظًة ومْوِعَظًة �أي: ذكَّ
َعَظ، �لوعظ: هو �لتذكير بالخير فيما يرق له �لقلب، وقيل: هو  و�لِعقاِب فاتَّ
�لتذكير باهلل و�لترغيب فيما عنده من �لثو�ب، و�لتخويف من عقابه)48(.
ياق بالوعظ في عالج هذ� �ل�سلوك �ل�سلبي؛ لأنها من �أنجح  وبد�أ �ل�سِّ
�إلى  �لنا�سز  �لمر�أة  ورد  �ل�سلوك،  هذ�  عن  و�لزجر  �لردع  في  �لو�سائل 
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�سو�بها، فالتذكير باهلل تعالى وعقابه له تاأثيره على �لنف�ض خا�سة و�إن 
كانت �لمر�أة ممن يتقي �هلل ويتدبر عاقبة �لأمور. 

فاإن لم ترتدع �لزوجة بالوعظ تاأتي �لخطوة �لثانية في �لعالج وهي 
معنى  �إل��ى  خرج  �أم��ر  وهو  ڦ}  ڤ  {ڤ  بقوله:  �لهجر 

 . �لإباحة. �أي: �إباحة هجرهّن في �لم�ساجع لتاأديبهنَّ
وِهْجر�نًا،  َهْجرً�  َيْهُجُره  َهَجره  �لو�سل،  �سد  �للغة:  في  و�لهجر 
وناأى،  تباعد  �إذ�  هجرً�  �لرجل  وهجر  و�لتجافي،  �لتباعد  هو  و�لهجر: 

و�لتَّهاجُر: �لتقاطع)49(.
وجاء �لهجر في �لآية مقيدً� بقيد {ڤ ڦ} فظهر بذلك �أنه لي�ض 
هجرً� على �إطالقه، فال يكون هجرً� ظاهرً� في غير مكان خلوة �لزوجين، 
فال يكون هجرً� �أمام �لأطفال يورث في �أنف�سهم �سرً� وف�سادً�، ول هجرً� 
�أمام غريب يذل �لزوجة �أو ي�ستثير كر�متها فتزد�د ن�سوزً�، فالمق�سود هنا 

�لتاأديب وعالج �لن�سوز ل �إذلل �لزوجة و�إف�ساد �لأطفال)50(.
عن  ك��ن��اي��ة  ڦ}  ڤ  {ڤ  ت���ع���ال���ى:  ق���ول���ه  وف����ي 
 ، �لجماع)51(، �إذ كنى بالهجر في �لم�ساجع عن مجامعتهنَّ ومبا�سرتهنَّ

وهي كناية لطيفة من �لكنايات �لتي تتعلَّق بالحياة �لزوجية. 
من  ب��دًل  {ڤ}  بجملة:  �لكريم  �لقر�آني  �لّتعبير  وج��اء 
وقاطعوهنَّ مثاًل �أي: فقاطعوهنَّ في �لم�ساجع ؛ لأن �لقطع يكون ظاهرً� 
و�لتجافي  �لبعد  فهو  �لهجر  �أما  بالكلية،  قطعًا  يكون  وقد  وخافيًا)52(، 
ياق  لفترة محدودة لغر�ض �لردع و �لتاأديب لذلك كان �لهجر �أدق في �ل�سِّ

و�أبلغ في �لتعبير عن �لمعنى �لمر�د. 
فاإن لم ترتدع بالهجر فعلى �لزوج �أن ينتقل �إلى �لمرحلة �لثالثة من 
مر�حل �لعالج و�لتاأديب لهذ� �ل�سلوك وهي �ل�سرب بقوله: {ڦڦ} 

وهو �أمر خرج لمعنى �لإباحة، �أي �إباحة �سربهن في حالة �لن�سوز. 
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�أن يكون �سربًا غير  �ل�سرب  �أن من �سروط هذ�  فذكر �سيد قطب 
�ل�سرب  يكون هذ�  �أن  فيمنع  ي،  �لمربِّ ب  �لموؤدِّ بعاطفة  مبرح م�سحوبًا 

للتعذيب و�لت�سفي، ويمنع �أن يكون �إهانة لالإذلل و�لتحقير)53(.
�لوعظ،  �ل��ع��الج:  من  �ل�سابقة  للخطو�ت  �ل��م��ر�أة  ��ستجابت  ف��اإن 
و�لهجر في �لم�ساجع، و�ل�سرب وتركت هذ� �ل�سلوك وعادت �إلى طاعة 
زوجها فال ينبغي للزوج �أن يتمادى فيما يفعل، حتى ولو كان بالتوبيخ، �إذ 
ل مجال له بعد عودة �لزوجة �إلى �سو�بها فينهى �ل�ّسياق عن �لإ�سر�ف 

بقوله تعالى: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}. 
�ل�سرط؛ لأن �لطاعة  �أدو�ت  ب� )�إن( دون غيرها من  ياق  �ل�سِّ وجاء 
ت�سويرً�  �لأد�ة  بهذه  �هلل  جعل  لذ�  �ل�سك،  مظنة  �لزوجة  من  �لكاملة 
دقيقًا لو�قعهن، ولو ��ستبدلت ب� )�إذ�( لكان �أمر �لطاعة �سعب �لم�سلك 

خ�سو�سُا و�أن من �سيم �لخير في �لرجل �لترفق باأهله. 
وفي �لآية طباق �إيجاب بين �لن�سوز وبين �لطاعة �لم�سار �إليها في 

قوله تعالى: {ڦ ڄ}. 
ى؛ تجاوزه �أو لم يتجاوزه،  و�لبغي: طلُب تَجاُوِز �لقت�ساد فيما ُيَتَحرَّ
يء: �إذ� َطَلبَت �أكثر ما َيجُب)54( و�لمر�د: �أي ل تطلبو�  يقال: َبَغيَت �ل�سَّ

عليهنَّ �ل�سرب و�لهجر�ن طريقًا على �سبيل �لتعنت و�لإيذ�ء)55(.
وجاء �لتعبير �لقر�آني �لكريم بقوله: {ڄ ڄ} دون غيرها مثل: 
�إما  به  �لمخت�ض  �ل�سيء في غير مو�سعه  �لظلم و�سع  لأن  فال تظلمو�؛ 
بنق�سان �أو بزيادة، ويكون في �لبع�ض و�لكل، �أما �لبغي فهو �سدة �لطلب 
�لمعنى  عن  �لتعبير  في  �أبلغ  �لبغي  فكان  بالتغليب)56(،  بحق  لي�ض  لما 

�لمر�د في �لآية.  
، فال�سبيل في حقيقته  وقوله تعالى: {ڃڃ} �أي طريقًا لإيذ�ئهنَّ
يطلق على �لطريق، و�سمي بذلك لمتد�ده، وهو �أ�سل يدّل على �إر�سال �سيء 
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من علٍو �إلى �أ�سفل وعلى �متد�ده و�أُطلق �ل�سبيل هنا مجازً� على �لت�سبب 
و�لتو�سل و�لتذرع لأخذ �لحق، فهو مجاز مر�سل عالقته �سببية)57(.

�لنفي، وهي  ياق نكرة في �سياق  �ل�سِّ وجاءت لفظة {ڃڃ} في 
بذلك تعم �لنهي عن �لأذى �سو�ء �أكان بالفعل �أم بالقول �أو غيره)58(.

لأن  طريقًا؛  من  ب��دًل  {ڃڃ}  بقوله:  �لقر�آني  �لتعبير  وج��اء 
�ل�سبيل �أغلب وقوعه في �لخير، وير�د بالطريق �لخير �إل �إذ� كان مقترنًا 
في  �أدق  �ل�سبيل  لفظ  كان  لذ�  لذلك)59(،  تخل�سه  �إ�سافة  �أو  بو�سف 

�ل�ّسياق من غيره.
�لأزو�ج  به   - وجّل  عزَّ   - �أمر �هلل  بما  �لن�ساء  تاأديب  في  كان  ولما 

{ڃ ڃ  بقوله:  �لآية  تعالى  �هلل  ختم  زوجته  على  �لزوج  بتعالي  �إ�سعار 
حقيقة  بذلك  �لمت�سف  �أن  على  �ل��زوج  لتنبيه  چ}  چ  چ 
هو �هلل تعالى، و�إنما �أذن لكم بذلك على �سبيل �لتاأديب لهن ل �لبط�ض 
، وفي هذ� وعظ عظيم لالأزو�ج، و�إنذ�ر لهم باأن قدرة �هلل  و�لتكبر عليهنَّ
كبير  قاهر  عليٌّ   - �سبحانه   - فاهلل  ن�سائهم،  على  قدرتهم  فوق  عليهم 

.)60( قادر على �إن�سافهنَّ ورفع �لظلم عنهنَّ
تذييل  چ}  چ  چ  ڃ  {ڃ  تعالى:  قوله  �أن  و�لحقيقة 
للتهديد)61(، فقارن بين قدرة �لرجل �ل�سعيف و�سلطته على زوجته وقدرة 
�هلل �لقوي �لعظيم في خلقه، و�أكد هذ� �لتذييل ب�) �إن( و�لجملة �ل�سمية.  
ياق �لكريم ��سم �هلل {چ} على {چ} من باب  وقّدم �ل�سِّ
-  كبير لعلوه على كل  تقديم �ل�سبب على �لم�سبب؛ لأن �هلل - عزَّ وجلَّ

�سيء، فهو �لعلي في كبره، �لكبير في تعاليه �سبحانه)62(.
�لن�سوز،  معالجة  في  �لكريم  �ل��ق��ر�آن  منهج  �لكريمة  �لآي��ة  بيَّنت 
وهو من �ل�سلوكيات �ل�سلبية �لتي تطر�أ على �أحد �لزوجين، وتعمل على 
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تنغي�ض �لحياة �لزوجية، فو�سع لها �لقر�آن تقويمًا مرحليًا لإز�لته، وجاء 
�أثرها في  لها  كان  لعدة معاٍن بالغية  �لذي خرج  �لأمر  �لعالج ب�سيغة 

�لردع و�لزجر عن مثل هذه �ل�سلوكيات.
الزوجين  �سلوك  القراآن في توجيه  الثاني: بالغة  المبحث   •

وتقويمه في حالة ن�سوز الزوج: 
م �لقر�آن  ونظرً� لخطورة هذ� �ل�سلوك على �لكيان �لأ�سري فقد قوَّ
�لكريم هذ� �ل�سلوك في مو�سع �آخر من �لقر�آن �لكريم، وذلك في حال 

ن�سوز �لزوج بقوله تعالى)63(: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ}.
ياق في �لمو�سع �ل�سابق عن حكم ن�سوز �لزوجة  بعد �أن تحّدث �ل�سِّ
وكيفية عالجه، ��ستمر في تقويمه لهذ� �ل�سلوك �ل�سلبي، فتحّدثت هذه 
�لآية �لكريمة عن حالة �لن�سوز و�لإعر��ض حين ُيخ�سى وقوعها من جهة 
�إلى  يوؤدي  و�إعر��سه عنها مما  ن�سوز زوجها  �لمر�أة  فاإن خ�سيت  �لزوج، 
�لطالق، فال حرج عليها �أن تتنازل عن بع�ض حقوقها �لمالية و�لزوجية 
كالنفقة و�لك�سوة و�لمبيت وغيرها، ول حرج عليه �أن يقبل منها ذلك، ثّم 
تبّين �لآية �أن �ل�سلح خير لهم من �ل�سقاق و�لجفوة و�لن�سوز و�لطالق، 
�لمتاأ�سلة  �لطبائع  من  تعّد  �لإن�سان  �سمات  من  �سمة  كذلك عن  ونبَّهت 
ن�سيبها في  ببذل  �لزوجة  ت�سح  �لبخل، فقد  �لإن�سانية وهي  �لنف�ض  في 
�لنفقة و�لمبيت، و�لزوج ي�سح بما يجب عليه من �لنفقة وح�سن �لع�سرة 
ياق بوجوب �لإح�سان وتقوى �هلل؛  �ل�سِّ و�لق�سمة بالعدل، لذلك يذكرهم 

لأنه - �سبحانه -  هو �لخبير باأعمالهم)64(.
وبعد �أن بّينت �لآية �ل�سابقة )65( �أحكام �لن�ساء و�لإفتاء في �أمورهّن، 
ياق قبلها  وبيان �لحكم عند �ختالل �لع�سرة بين �لزوجين، وقد بّين �ل�سِّ
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�ل�سلبية  �ل�سلوكيات  بع�ض  م  وق��وَّ عالجه  وط��رق  �ل��م��ر�أة،  ن�سوز  حكم 
�ل�سادرة منها، جاءت هذه �لآية �لكريمة لتبيِّن �لحكم في ن�سوز �لرجل 
مما يهدد �أمن �لمر�أة وكيان �لأ�سرة وكيفية عالجه، ثم يعود �ل�ّسياق في 
�لآيات �لتالية للحديث عن �أحكام �لن�ساء و��ستكمال �سل�سلة �لتوجيهات 

�لقر�آنية لل�سلوك �ل�سحيح �لمتبع معهّن.
وبالوقف عند بالغة �لنظم �لكريم يالحظ بدء �لآية �لكريمة بجملة 
�لكريم  �لقر�آني  �لّنظم  و�ختار  ٻ}  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  �سرطية: 
غير  �لأم��ر  على  تدخل  لأنها  غيرها،  دون  )�إن(  �ل�سرط  ب��اأد�ة  �لّتعبير 
�لمحقق وقوعه، �أو �لأمر �لذي ل ينبغي وقوعه، و��ستعمالها في هذ� �لمقام 
�لن�سوز  وهو  �ل�سلبي  �ل�سلوك  هذ�  ب��اأن  �لزوجين  �إل��ى  قر�آني  توجيه  فيه 

و�لإعر��ض بينهما مما ل ينبغي �أن يحدث ومما يجب تالفيه و�جتنابه. 
ومما ي�ساند �أد�ة �ل�سرط في هذه �لدللة �لّتعبير عن �لزوجين بلفظ 
{ٻ} و{ٻ}، ولم ياأِت �لّتعبير �لقر�آني بلفظ: �لزوج، و�لزوجة؛ 
لأن جانب �لزوجية هنا لي�ض على �لوجه �لأكمل ب�سبب هذ� �ل�سلوك �ل�سلبي 
�لذي يهدد كيان �لأ�سرة لذ� فهما: بعل و�مر�أة ل زوجان)66( وهذ مما يدّل 
على بالغة �لنظم �لقر�آني ودقته في �ختيار �ألفاظه ومنا�سبتها لل�سياق.  

كما جاء �لّتعبير �لقر�آني عن فعلي �ل�سرط وجو�به ب�سيغة �لما�سي، 
و�لأ�سل �أن يكونا م�سارعين)67(، ولكن كان �لتعبير ب�سيغة �لما�سي في 

فعل �ل�سرط وجو�به لغر�ض بالغي وهو �لتنبيه على تحقق �لوقوع. 
بالتعبير  وذل���ك  �ل�سلوك  ه��ذ�  نحو  �ل��ق��ر�آن��ي  �لتوجيه  ي��اأت��ي  ث��م 
�لكريم  ف��ال��ق��ر�آن  هنا،  و�ل��ظ��ن  �لتوقع  بمعنى  ه��و  �ل��ذي  )�ل��خ��وف(  ب��� 
وقوعه  وقبل  عالماته،  ظهور  بد�ية  عند  �ل�سلوك  هذ�  عالج  �إلى  يدعو 
يوؤدي  �ل�سلوك بعد وقوعه قلَّ ما يجدي مما  و��ستفحاله)68(، لأن عالج 

�إلى تفكك و�نهيار �لحياة �لزوجية و�لأ�سرية. 
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يطلق  و�لبعل  وفحولة،  نحو فحل  بعولة  �لزوج، وجمعه:  و�لبعل: هو 
على �لمرتفع من �لأر�ض، �أي �لأر�ض �لم�ستعلية، و�سمي به كل م�ستعٍل على 
غيره ف�سمى �لعرب معبودهم �لذي يتقربون به �إلى �هلل بعاًل، ولما ت�سور 

من �لرجل �ل�ستعالء على �لمر�أة ب�سبب قو�مته عليها �سمي بعاًل)69(.
�لقر�آني  �لنظم  �ختيار  �سّر  لنا  يت�سح  �للغوية  �ل��دللت  هذه  ومن 
في �لتعبير عن �لزوج في هذ� �لمقام بالبعل، لأنه في حالة ن�سوزه على 
يدّل عليه  و�إعر��ض عنها، ف�ساًل عما  ��ستعالء  يكون في مو�سع  زوجته 
نفقته  يمنعها  باأن  يتجافى عنها  �أي:  و�لتجافي،  �لبعد  �لن�سوز من  لفظ 
ومودته، ولفظ �لإعر��ض من �لتولي و�لن�سر�ف عنها �أي: يقل محادثتها 
�ختيار  في  وبالغته  �لقر�آني  �لنظم  دقة  من  يعُد  وهذ�  وموؤ�ن�ستها)70(، 

�ألفاظه. 
�ل�سرط  جو�ب   { ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  {پ  وقوله: 
حيث رتب رفع �لجناح على �لخوف، وظهور عالمات �لن�سوز و�لإعر��ض، 
فاأبيح �ل�سلح مع �لخوف، �إذ في �ل�سلح بقاء �لمودة و�لألفة بين �لزوجين، 
و�لمبيت وغير  �لنفقة  �أو  �لمهر  �سيئًا من  له  �أن تهب  �ل�سلح  �أنو�ع  ومن 

ذلك من حقوقها)71(.
وقوله تعالى: {پ ڀ ٺ })72( معناه رفع �لإثم، وهي �سيغة من �سيغ 
�لإباحة، وهي �إذن للزوجين في �سلح يقع بينهما، فالإباحة ل تذكر �إل حيث 
ترك  من  هيئة  �سبهت  حيث  ��ستعارة   { ٺ  {ڀ  قوله  ففي  �لمنع،  يظن 
�ل�سلح عن عمد  بهيئة من ترك  و�لإعر��ض  �لن�سوز  و��ستمر على  �ل�سلح 
و�لغر�ض  �لتمثيلية  �ل�ستعارة  �سبيل  على  جناحًا)73(  �ل�سلح  في  �أن  لظنه 

منها لفت �لنتباه �إلى �أهمية �ل�سلح بين �لزوجين و�لمبادرة �إليه. 
ومن هنا تت�سح بالغة �لنظم في �لتعبير بقوله: {پ ڀ ٺ } بدًل 
من ل مانع؛ لأن �لجناح هو �لميل عن طريق �لحق)74(، فكاأن من ين�سز 
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من زوجته يكون مائاًل منحرفًا عن �لحق وعما عليه �لأعر�ف و�لعاد�ت، 
فالأغلب هو ن�سوز �لمر�أة.

الحو�،  َفار بين �لنا�ض، يقال: ��سطلحو� وَت�سَ و�ل�سلح: يخت�ض باإز�لة �لنِّ
بين  �ل�سلح  باأ�سباب  و�لأم��ر  �لبين،  ذ�ت  �إ�سالح  هنا  بال�سلح  فالمر�د 

�لزوجين من �لإغ�ساء عن �لهفو�ت و�لزلت، ومقابلة �لغلظة باللين)75(.
} دون غيرها  ٺ  وجاء �لتعبير �لقر�آني �لكريم بقوله تعالى: {ٺٺ 
مثل �سفحا؛ لأن �ل�سفح هو �لتجاوز عن �لذنب، وترك موؤ�خذة �لمذنب 
عنه  و�لتجاوز  و�إ�سالحه  بينهم  ما  �إز�ل��ة  فهو  �ل�سلح  �أما  بالذنب)76(، 

فكان �ل�سلح �أ�سمل و�أو�سع في �لتعبير عن �لمعنى �لمر�د.  
�أن  من  بع�سهم  يتوهمه  قد  ما  لنفي  عنهما  و�لإث��م  �لجناح  ونفي 
قبيل  من  هو  وغيره  مال  من  �لزوجين  بين  �ل�سلح  حالة  في  مايوؤخذ 

�لر�سوة �لمحرمة للمعطي و�لآخذ)77(.
وجاء �لتوجيه �لقر�آني هنا للزوجين عند ظهور عالمات هذ� �ل�سلوك 
�لزوجية تقوم  �ل�سقاق و�لنفور بينهما، فالحياة  و�إز�لة  �ل�سلبي بال�سلح 
و�لن�سوز  �لإعر��ض  �أما  �لزوجين،  بين  و�لتفاهم  و�لود  �لم�سالحة  على 
�أمنها  �لزوجية  للحياة  لتعود  تجاوزها  ينبغي  طارئة  حالة  فهي  بينهما 

و��ستقر�رها. 
وجاء �لتعبير عن �ل�سلح ب�سيغة �لفعل بقوله: {ڀ ٺ } للدللة 
على �لتجدد و�ل�ستمر�ر، وذلك لتجديد �ل�سلح و��ستمر�ره مع ��ستمر�ر 
ذلك  ويتبع  �لخالفات  تتجدد  �لحياة  ظ��روف  ففي  و�لن�سوز  �لإعر��ض 

تجديد �ل�سلح. 
�أمر  بتوكيد  وذلك  عليه،  وتح�ّض  �ل�سلح  على  �لكريمة  �لآية  تحّث 
�ل�سلح  فاأمر   { ٺ  {ٺٺ  �لمطلق  بالمفعول  �لتعبير  خالل  ومن  �ل�سلح 
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بين �لزوجين ل يحتمل �لتو�ني و�لت�سويف بل ينبغي �لم�سارعة �إليه لما 
فيه من خير وم�سلحة للحياة �لأ�سرية)78(.

 { ٺ  {ڀ  �لفعل  بين  تو�سط  �ل��ذي   { ٺ  {ٺ  �ل��ظ��رف  وي��اأت��ي 
و�لمفعول �لمطلق {ٺٺ ٺ } لي�سارك في ر�سم �سورة م�سرقة من معالم 
�أن  ينبغي  ل  �أنه  على  و�لتذكير  �لتنبيه  وهي  و�سموها،  �لزوجية  �لحياة 
وفي  ي�ستر�نه،  �أن  عليهما  ينبغي  بل  �لزوجين  بين  ما  على  �لنا�ض  يطلع 
تقديم �ل�ّسياق �لكريم للظرف {ٺ ٺ } على �لم�سدر {ٺٺ ٺ } توجيه 
و�إر�ساد �إلى �أن كتمان �لزوجين ما يجري بينهما عن �لنا�ض �أمر ل يقل 

�أهمية عن �ل�سلح)79(.
وبعد هذه �لتوجيهات �لقر�آنية �لمتتابعة ياأتي قوله تعالى: {ٺ ٿٿٺ } 
جملة �عتر��سية للت�نبيه على �أهم�ية ما قبلها، و�لالم: �أما �أن تكون للعهد فيكون 
�ل�سلح خير من �لن�سوز و�لإعر��ض و�لفرقة، وعليه ف� {ٿٿ } �أفعل �لتف�سيل، 
و�لمف�سل عليه محذوف لدللة ما قبله عليه، و�إما �أن تكون للجن�ض، فيكون �لمر�د 
�لإ�سارة �إلى �ل�سلح �لحقيقي �لذي ت�سكن �إليه �لنفو�ض ويزول به �لخالف مما 
} غير مر�د  �إلى ��ستمر�ر �لحياة �لزوجية و��ستقر�رها، وعليه ف� {ٿٿ  يوؤدي 
�أن  كما  �لخيور  من  �ل�سلح خير  و�لمعنى:  تكون م�سدرً�،  و�إنما  �لتف�سيل،  بها 

�لخ�سومة �سر من �ل�سرور)80( وكل تلك �لدللت يت�سع لها �لتعبير �لقر�آني. 
و�لأرجح �أن تكون �لالم للجن�ض و{ٿٿ } لي�ض �لمر�د بها �لتف�سيل؛ 
لأن �لن�سوز و�لفرقة و�لإعر��ض و�لخ�سومة �أي خير فيها حتى يكون بينها 

وبين �ل�سلح مجال للمفا�سلة؟!.
ومما يدّل على �سدة �لترغيب في هذ� �ل�سلح تاأكيده بعدة موؤكد�ت، 

ومنها)81(:
1 - �لم�سدر �لموؤكد لفعله قوله {ٺٺ } في قوله تعالى: {ڀ ڀ 

ٺ ٺ}.
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و�لمقام  عنه،  �لحديث  �سبق  فال�سلح  �لإ�سمار:  مو�سع  في  �لإظهار   -  2
ياق عدل عن �لإ�سمار  يقت�سي �لإ�سمار باأن يقال: )وهو خير( �إل �أن �ل�سِّ
�إلى �لإظهار للتاأكيد على �أمر �ل�سلح وذلك في قوله: {ٺ ٿ }.

3 - �لإخبار عنه بالم�سدر {ٿ } لما فيه من معنى �لمبالغة. 
هناك  �أن  �إلى  نبَّهت  وف�سله،  �ل�سلح  خيرية  �لآي��ة  ذكرت  �أن  وبعد 
�سفة تعدُّ �سمة من �سمات �لنف�ض �لب�سرية �لتي قد ت�سيطر على �لزوجين 

وهي �ل�ّسح بقوله: {ٿ ٿ ٹٹ }.
و�ل�سح: هو �لبخل مع �لحر�ض، و�لأ�سل فيه �لمنع يقال: رجُل �َسِحيٌح 
وَقْوٌم �أَ�ِسحٌة، ويقال َت�َساحَّ �لرجالن على �لأمر �إذ� �أر�د كلُّ و�حٍد منهما 

�لفوز به ومنعه من �ساحبه)82(.
وجاء �لتعبير �لقر�آني �لكريم بال�سح دون غيره كالبخل؛ لأن �لبخل 
هو منع �لحق، فهو �لمنع فقط، �أما �ل�سح فهو �لحر�ض على منع �لخير)83( 

�إذً� فهو منع مع �لحر�ض لذ� كان �ل�سح �أبلغ في �لتعبير عن �لمعنى.  
ومعنى قوله: {ٿ ٿ ٹٹ } �أي مالزمة �ل�سح للنفو�ض 
�لب�سرية حتى كاأنها حا�سرة لديها، فُجعل �ل�سح كاأنه �سيء معدُّ في مكان 
لها  ومجاور  �لأنف�ض  في  حا�سر  وهو  �إليه،  و�سيقت  �لأنف�ض  و�أُح�سرت 
ليغيب عنها �أبدً�، وحمل على مالزمتها)84(، وفي هذ� كناية عن مالزمة 
�ل�سح للنف�ض، و�أمام هذه �ل�سفة �لمالزمة للنفو�ض ياأتي �لخطاب لالأزو�ج 

ٹ  {ٹ  تعالى:  بقوله  �لن�ساء  في  �هلل  وتقوى  �لإح�سان  بوجوب 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ } وجاء هذ� �لتذييل �لكريم 
؛  ندبًا �إلى �لإح�سان في �لع�سرة مع �لن�ساء و�لأمر بتقوى �هلل في حالهنَّ
لأن �لزوج قد يحمله هذ� �ل�سلوك �ل�سلبي �إلى كر�هيتهنَّ و�أذيتهنَّ وعدم 

.)85( مر�عاة �هلل فيهنَّ



نورة سلمان سالم اجلهني
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

163

جـــــذور

ومن لطف �ل�ستمالة في ح�سن �لمعاملة معهن خطاب �لأزو�ج بطريق 
�للتفات من �لغيبة في قوله: {ٻ } �إلى �لخطاب في قوله: {ٹ } 
و�لتعبير عن رعاية حقوقهن بالإح�سان، وجملة: {ڤ } �لذي تنبئ عن 

كون �لن�سوز و�لإعر��ض مما ُيتقى منه)86(.
ثم جاء �لتعقيب في �لآية باطالعه �سبحانه - وتعالى - على خفايا 
كل هذه �لأمور، وحث �لنف�ض �لموؤمنة على �لإح�سان و�لتقوى لأنهما مناط 
�لأمور في �لنهاية، و�لند�ء با�سم �هلل �لخبير في ختام �لآية هتاف موؤثر 

وند�ء م�ستجاب بل هو وحدة �لهتاف �لموؤثر و�لند�ء �لم�ستجاب. 
ولما كان تقوى �هلل في معاملة �لزوجة من �لأمور �لخفية �لتي تكون 
تعالى:  بقوله  �لآية  ختمت  �سبحانه  �هلل  �إل  يعلمها  ل  وربه  �لإن�سان  بين 
في  منا�سبة  �لفا�سلة  فجاءت   { ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  {ڤ 

مكانها بليغة في مو�سعها. 
م �ل��ج��ار و�ل��م��ج��رور ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: {  ڤ ڦ  وي��الح��ظ ت��ق��دَّ

ڦ ڦ } مع �أن حقه �لتاأخير، وذلك لأهميته. 
وتقويمًا  معالجة  نجد  �لكريمتين  �لآيتين  في  �لتاأمل  خ��الل  وم��ن 
ل�سلوٍك �سلبيٍّ يطر�أ على �لحياة �لزوجية من كال �لطرفين ويزعزع �أمنها 
و��ستقر�رها، فجاءت �لتوجيهات �لقر�آنية معالجًة لهذ� �ل�سلوك ب�سيغة 
�لأمر لما له من �لقوة في �لتاأثير على �لنف�ض �لموؤمنة و�لختيار �لدقيق 
في  وقعها  لها  وكان  �لمعنى  عن  �لتعبير  في  دوره��ا  �أدت  �لتي  لالألفاظ 
�لنف�ض �لب�سرية لتن�ساق ور�ء هذه �لتوجيهات ر��سية قانعًة بالخير �لذي 

تعود فيه على �لحياة �لأ�سرية و�لنف�ض �لب�سرية.
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الخاتمــــة:
�لقر�آن  توجيه  تناولت  �لتي  �لبالغية  �لتحليلية  �لدر��سة  هذه  وبعد 
ل�سلوك �لزوجين وتقويمه )�لن�سوز �أنموذجًا( يمكن �أن ن�سوق �لخال�سات 

�لتالية: 
يهدد  �لذي  �ل�سلبي  �ل�سلوك  لهذ�  تقويمه  في  �لكريم  �لقر�آن  تدرج   -  1
كيان �لحياة �لأ�سرية باأن جعل له تقويمًا مرحليًا لعالجه، وتعد هذه 
�لو�سيلة ُتعد من �أنجح �لطرق في �لردع  و�لزجر عن هذ� �ل�سلوك، 
�لتربوي  �لفكر  و�سائل  �أرق��ى  �إليه  و�سل  ما  مع  تتفق  بدورها  و�لتي 
ة  �لغربيَّ و�لمناهج  �لو�سائل  �أحدث  على  وتتفوق  بل  وحديثًا؛  قديمًا 

ونظرياتها في مجال توجيه �ل�سلوك وتقويمه.  
2 - �عتمد �لّنظم �لقر�آني �لكريم في تقويمه لهذ� ل�سلوك �ل�سلبي على 
حينًا  و�لترهيب  حينًا  و�لترغيب  و�لنهي  و�لأم��ر  �ل�سرط  �أ�ساليب 
�أخر، وغيرها من �لأ�ساليب �لتي تحمل معنى �لوجوب و�لإلز�م، لأن 
�لأ�سري  �لنظام  بها  ينه�ض  توجيهات  تحمالن  �لكريمتين  �لآيتين 
�إلى  لي�سل  و�لعقول؛  �لنفو�ض  يخاطب  كعادته  فالقر�آن  وعالقاته، 
حّد �لنقياد و�لطاعة بنف�ض ر��سية مطمئنة، وبهذه �لأ�ساليب �لتي 
يكون لها تاأثيرها في �لّنف�ض يوّجه �لقر�آن �لكريم �ل�سلوك �لإن�ساني 

ويقّومه. 
3 - ّدقة �لّنظم �لقر�آني وبالغته في �ختيار �ألفاظه �لمعبرة، كما تميَّزت 
تر�كيبه بالقدرة على �أد�ء �لمعنى بدقة متناهيه ل نظير لها تحيط 
بالمعنى من جميع جو�نبه، وتت�سع لكل ما يحتمله �لمقام من دللت 

و�إيحاء�ت تخدم �لمعنى وتوؤديه ببالغة معجزة. 
�لتي  �للطيفة  للكنايات  ��ستخد�مه  في  �لقر�آني  �لتعبير  بالغة   -  4
�لم�ستهجن،  �للفظ  عن  و�لبعد  و�لطهر،  �ل�سمو  �إلى  باللفظ  ترقى 
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كا�ستخد�م لفظ �لم�ساجع، وهذ� يعدُّ من خ�سائ�ض �لنظم �لقر�آني 
فيه  ُيجنح  �أن  ينبغي  ل  مما  باأمر�ته  �لرجل  عالقة  عن  حديثه  في 
�إلى �لت�سريح، وهو �أدب قر�آني رفيع يعلمه �لقر�آن �لكريم لالإن�سان 
بهدف �لتهذيب و�لتعليم ل�سلوك �لإن�سان وحديثه في �آن و�حد ف�سال 

عن روعة �لإيجاز و�لإيحاء.
 

الهوامــ�ش

)1( ينظر: �بن فار�ض، �أبو �أحمد �لح�سين، معجم مقايي�ش اللغة، ط 2، ) لبنان: د�ر �لكتب 
�لعلمية( 2008م، ) وجه(، وينظر: �لفيروز �آبادي، القامو�ش المحيط، ط 1، ) بيروت: 

د�ر �لفكر( 1423ه� - 2003م، )وجه(.
مكتبة  لبنان:   ( )د.ط(  الجتماعية،  العلوم  م�سطلحات  معجم  زكي،  �أحمد  ب��دوي،   )2(
مبادئ  ح�سني،  �سعيد  و�لعزة،  جودت،  عبد�لهاي،  وينظر:   .298 �ض  21982م،  لبنان( 
الّتوجيه والإر�ساد النف�سي، ط 1، )عمان: د�ر �لثقافة للن�سر( 1419ه� - 1999م، �ض14.
)3( ينظر: �بن فار�ض، مرجع �سابق، ) قوم(. وينظر: �لفيروز �آبادي، مرجع �سابق، ) قوم(.
)4( ينظر: �بن منظور، �أبو �لف�سل جمال �لدين محمد، ل�سان العرب، ط 4، ) بيروت: د�ر 

�سادر( 2005م، )قوم(.
)5( �لديلم، فهد عبد�هلل، وعبد�لجو�د، عبد�هلل �ل�سيد، وعمر�ن، محمد �إ�سماعيل، مبادئ 
�لجامعي(   �لطالب  مكتبة  )مكة:  )د.ط(،  الإ�سالمية،  البيئة  في  والتقويم  القيا�ش 

1988م، �ض 65، 75.

)6( �سورة �لن�ساء )4(.
)7( �سورة �لإ�سر�ء )31(.

بن  من�سور محمد  �أبو  �لأزه��ري،  وينظر:  )�سلك(.  �سابق،  مرجع  فار�ض،  �بن  ينظر:   )8(
�أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عو�ض، ط 1، )بيروت: د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي( 

2001م، )�سلك(.

�لد�ر  )عمان:   ،1 ط  الإن�ساني،  ال�سلوك  تعديل  جودت،  وعبد�لهادي،  �سعيد،  �لعزة،   )9(
�لعلمية �لدولية ود�ر �لثقافة( 2001م، �ض 11.
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)10( �ل�سمالوطي، نبيل محمد توفيق، الإ�سالم وق�سايا علم النف�ش الحديث، ط 1، ) جدة: 
ال�سلوك  تعديل  عبد�هلل،  عماد  �ل�سريفين،  وينظر:   .12 �ض  1980م،  �ل�سروق(  د�ر 
الإن�ساني في التربية الإ�سالمية، ) �لأردن: جامعة �ليرموك( ر�سالة ماج�ستير غير 

من�سورة، 1422ه� - 2002م، �ض 12.
)11( ينظر: �بن منظور، مرجع �سابق، )ن�سز(، و ينظر: �لفيروز �آبادي، مرجع �سابق، )ن�سز(.
)12( �لبحر�ني، �لمحقق، الحدائق النا�سرة، )د.ط(، )بيروت: موؤ�س�سة �لن�سر �لإ�سالمي( 

1408م، 24/6. 

)13( �لقرطبي، �أبو عبد�هلل محمد بن �أحمد، الجامع لأحكام القراآن، ط 2، )�لقاهرة: د�ر 
�لكتب �لم�سرية(، 1384ه� - 1964م، 211/5. 

)14( �بن كثير، �أبو �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر، تف�سير القراآن العظيم، تحقيق: محمد ح�سين 
�سم�ض �لدين، ط 1، ) بيروت: د�ر �لكتب �لعلمية(، 1419ه��، 261/2. 

محمد  �أحمد  تحقيق:  القراآن،  تاأويل  في  البيان  جامع  جرير،  بن  محمد  �لطبري،   )15(
�ساكر، ط 1، ) �لقاهرة: موؤ�س�سة �لر�سالة(، 1420ه� - 200م، 315/8. 

)16( قطب، �ل�سيد، في ظالل القراآن، ط 17، ) �لقاهرة: د�ر �ل�سروق(، 1412ه�، 654/2.
)17( ينظر: �لبحر�ني، مرجع �سابق، 618-617/24. 

ونهجه  القراآني  الّنظم  في  تف�سير  القراآن:  ريا�ش  �سريف،  �سمير  ��ستيتيه،  ينظر:   )18(
النف�سي والتربوي، ط 1، ) �لأردن: عالم �لكتب �لحديث( 1426ه� - 2005م، �ض 7.

)19( �سورة �لن�ساء: 34.
)20( ينظر: �بن كثير، مرجع �سابق، 258/2. وينظر: �لطبري، مرجع �سابق، 309/8.

مكتبة  )�لقاهرة:  )د.ط(،  القراآن،  في  الفني  الّنظم  �لمتعال،  عبد  �ل�سعيدي،  ينظر:   )21(  
�لآد�ب( )د.ت(، �ض 80. وينظر: قطب، �سيد، الت�سوير الفني في القراآن، ط 8، )�لقاهرة: 
د�ر �ل�سروق( 1403ه� - 81983م، 649/2. وينظر: �لباز، �أنور، التف�سير التربوي للقراآن 

الكريم، ط 1، ) �لقاهرة: د�ر �لن�سر للجامعات(، 1435ه� - 2014م، 250/1.
�لد�ر  تون�ض:   ( )د.ط(،  والتنوير،  التحرير  �لطاهر،  محمد  عا�سور،  �بن  ينظر:   )22(

�لتون�سية للن�سر( 1984ه�، 38/5.
)23( ينظر: �بن عا�سور، مرجع �سابق، 38/5.

)24( ينظر: �بن منظور، مرجع �سابق، ) قوم(.
)25( ينظر: �لر�زي، �أبو عبد�هلل محمد، التف�سير الكبير ) مفاتيح الغيب(، ط 3، )بيروت: 
في  الجدول  محمود،  �سافي،  وينظر:   .70/10 1420ه�،  �لعربي(  �لتر�ث  �إحياء  د�ر 
اإعراب القراآن و�سرفه وبيانه، ط 1، )بيروت: د�ر �لر�سيد( 1414ه�- 1992م، 29/5. 
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مزايا  اإلــى  ال�سليم  العقل  اإر�ساد  اأو  ال�سعود  اأبــي  تف�سير  محمد،  �ل�سعود،  �أبو  وينظر: 
الكتاب الكريم، ط 1، )بيروت: د�ر �لكتب �لعلمية(، 1419ه� - 1999م، 132/2. وينظر: 
وال�سبع  العظيم  الــقــراآن  تف�سير  في  المعاني  روح  محمود،  �لدين  �سهاب  �لألو�سي، 
المثاني، تحقيق: علي عبد�لباري، ط 1، ) بيروت: د�ر �لكتب �لعلمية( 1415ه�، 452/2.
فيما  �لم�ستعمل  �لمركب  »�للفظ  وهو  �لمركب  �لمجاز  ي�سمى  �لتمثيلية:  �ل�ستعارة   )26(
ه بمعناه �لأ�سلي ت�سبيه �لتمثيل للمبالغة في �لت�سبيه«، �أي: ت�سبيه �إحدى �سورتين  �سبِّ
منتزعتين من �أمرين �أو �أمور بالأخرى، ثم تدخل �لم�سبه في جن�ض �لم�سبه بها مبالغة 
في �لت�سبيه، فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من �لوجوه. ينظر: �لقزويني، جالل 
)بيروت: د�ر �لكتاب  �لدين، الإي�ساح في علوم البالغة، تحقيق: غريد �ل�سيخ، ط 1 

�لعربي(، 1425ه� - 2004م، �ض 214.  
)27( ينظر: �لزمخ�سري، �أبو �لقا�سم محمود، الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 

في وجوه التاأويل، ط 3، )بيروت: د�ر �لكتاب �لعربي( 1407ه�. 505/1.
)28( ينظر: �أبو �ل�سعود، مرجع �سابق، 132/2. وينظر: �لزمخ�سري، مرجع �سابق، 505/1.

)29( ينظر: �لألو�سي، مرجع �سابق، 23/3، وينظر: �أبو �ل�سعود، مرجع �سابق، 132/2.
)30( �أبو حيان، محمد يو�سف، البحرالمحيط في التف�سير، تحقيق: �سدقي محمد جميل، 

)د.ط(، )بيروت: د�ر �لفكر(، 1420ه�، 623/3.
مرجع �سابق،  مرجع �سابق، )ميز، ف�سل(. وينظر: �بن فار�ض،  )31( ينظر: �بن منظور، 

)ميز، ف�سل(.
)32( ينظر: �لألو�سي، مرجع �سابق، 24/3. وينظر: �أبو �ل�سعود، مرجع �سابق، 133/2.

)33( ينظر: �بن عا�سور، مرجع �سابق، 39/5.

)34( ينظر: �بن عا�سور، مرجع �سابق، 40/5.
)35( ينظر: ر�سا، محمد ر�سيد، تف�سير المنار، )د.ط(، )�لقاهرة: �لهيئة �لم�سرية �لعامة 

للكتاب( )د.ت(، 58/5، وينظر: �بن عا�سور، مرجع �سابق، 39/5.
)36( ينظر:  �لر�زي، مرجع �سابق، 71/10.

)37( ينظر: �لأ�سفهاني، مرجع �سابق، )قنت(.
)38( ينظر: �لر�زي، مرجع �سابق، 71/10. وينظر: �أبو حيان، مرجع �سابق، 624/3.

)39( �سورة مريم: 4.
)40( ينظر: �أبو حيان، مرجع �سابق، 624/3.

)41( ينظر: �بن عا�سور، مرجع �سابق، 40/5.
)42( ينظر: �أبو �ل�سعود، مرجع �سابق، 133/2. وينظر: �لر�زي، مرجع �سابق، 71/10.
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خليل  محمد  تحقيق:  القراآن،  غريب  في  المفردات  �لر�غب،  �لأ�سفهاني،  ينظر:   )43(
عيتاني، ط 4 )بيروت: د�ر �لمعرفة(، 1426ه� - 2005م، ) خوف( وينظر: �لع�سكري، 
�أبو هالل �لح�سن بن عبد�هلل، الفروق اللُّغوية، تحقيق: محمد با�سل ط1، ) لبنان:د�ر 
�لكتب �لعلمية(، 2009م، �ض 270. وينظر: ل�سين، �سفاء الكلمة، )د.ط(، ) �لريا�ض: 

د�ر �لمريخ(، 1423ه� - 1983م، �ض 65.
)44( ينظر: �بن عطية، �أبو محمد عبد �لحق، المحرر الوجيز في تف�سير الكتاب العزيز، 
1422ه�،  �لعلمية(،  �لكتب  د�ر  )بيروت:   ،1 ط  عبد�ل�سافعي،  عبد�ل�سالم  تحقيق: 

28/2. وينظر: �أبو حيان، مرجع �سابق، 626/3.

)45( ينظر: �ل�سيوطي، جالل �لدين عبد�لرحمن، معترك الأقران في اإعجاز القراآن، ط 1، 
)بيروت: د�ر �لكتب �لعلمية( 1408ه� - 1988م. ، 558/2.

)46( ينظر: ر�سا، مرجع �سابق، 59/5 .
�ل��دو�م،  �لإب��اح��ة،  �لتخيير،  �لعتبار،  �لإر���س��اد،  منها:  معاٍن  عدة  �إل��ى  �لأم��ر  يخرج   )47(
ينظر:  �لمتنان.  �لت�سوية،  �لتعجيز،  و�لتحقير،  �لإهانة  �لتمني،  �لتعجب،  �لتاأديب، 
د�ر  �أربد:   (  ،3 �لمعاني(، ط  )علم  واأفنانها  فنونها  البالغة  ف�سل ح�سن،  عبا�ض، 

�لفرقان( 1413ه�- 1992م، �ض 152-151.
علي  �ل�سريف  �لجرجاني،  وينظر:  )وع��ظ(.  �سابق،  مرجع  �لفيروز�آبادي،   ينظر:   )48(
محمد، الّتعريفات، تحقيق: محمد �أبو �لعبا�ض، )د.ط(، )�لقاهرة: مكتبة �لقر�آن(، 

)د.ت(، �ض 244. وينظر: �أبو �ل�سعود، مرجع �سابق، 133/2.
)49( ينظر: �بن فار�ض، مرجع �سابق، ) هجر(. وينظر: �بن منظور، مرجع �سابق، ) هجر(.

)50( ينظر، قطب،  مرجع �سابق، 654/2.
)51( ينظر: �أبو �ل�سعود،  مرجع �سابق، 133/2.
)52( ينظر: �لع�سكري،  مرجع �سابق، �ض 170.
)53( ينظر: قطب، في ظالل القراآن، 654/2.

)54( ينظر: �لأ�سفهاني،  مرجع �سابق، )بغى(.
)55( ينظر: �لر�زي،  مرجع �سابق، 73/10.

)56( ينظر: �لع�سكري،  مرجع �سابق، �ض 260.
)57( ينظر: �بن فار�ض،  مرجع �سابق، )�سبل(. وينظر: �بن عا�سور، مرجع �سابق، 42/5.

)58( ينظر: �أبو حيان،  مرجع �سابق، 628/3.
)59( ينظر: ل�سين، �سفاء الكلمة، مرجع �سابق، �ض 68.

)60( ينظر: �أبو حيان،  مرجع �سابق، 628/3.
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)61( ينظر: �بن عا�سور،  مرجع �سابق، 42/5.
الــقــراآن  فــي  المقام  مقت�سى  الح�سنى  اهلل  اأ�سماء  مطابقة  نجالء،  ك��ردي،  ينظر:   )62(

الكريم، ط 1، )جدة: كلية �لتربية للبنات(  1423ه�، �ض 448.
)63( �سورة �لن�ساء: 128.

 276/9 �سابق،  مرجع  �لطبري،   وينظر:   .377/2 �سابق،  مرجع  كثير،   �بن  ينظر:   )64(
ومابعدها. وينظر: �لباز،  مرجع �سابق، 295/1، 296.

)65( �سورة �لن�ساء: 127.
)66( ينظر: �لمطعني، عبد�لعظيم �إبر�هيم، خ�سائ�ش التعبير القراآني و�سماته البالغية، 
291/1. وينظر: �لتميمي، حاتم  1992م،  1413ه� -  1 ) �لقاهرة: مكتبة وهبة(،  ط 
عين  جامعة  )غ��زة:  الزوجية،  الــعــالقــات  فــي  القراآنية  التوجيهات  عبد�لرحيم، 

�سم�ض(، ر�سالة دكتور�ه غير من�سورة 1424ه� - 2003م، �ض 63.
 - 1427ه�  وهبة(  مكتبة  )�لقاهرة:   ،7 ط  التراكيب،  خ�سائ�ش  مو�سى،  �أبو  ينظر:   )67(

2006م، �ض 335.

)68( ينظر: �أبو حيان،  مرجع �سابق، 86/4.  وينظر: �لزمخ�سري، �لك�ساف، 571/1.
)69( ينظر: �بن فار�ض،  مرجع �سابق، )بعل(. وينظر: �لأ�سفهاني،  مرجع �سابق، ) بعل(.
)70( ينظر: �لزمخ�سري،  مرجع �سابق، 571/1. وينظر: �أبو حيان،  مرجع �سابق، 86/4. 

وينظر: �لبقاعي،  مرجع �سابق، 422/5.
)71( ينظر: �أبو حيان،  مرجع �سابق، 86/4.

)72( ينظر: �بن منظور،  مرجع �سابق، )جنح(. وينظر: �لأ�سفهاني،  مرجع �سابق، ) جنح(.
)73( ينظر: �بن عا�سور،  مرجع �سابق، 215/5.
)74( ينظر: �بن فار�ض،  مرجع �سابق، )جنح(.

)75( ينظر: �لأ�سفهاني،  مرجع �سابق، )�سلح( وينظر: �بن عا�سور،  مرجع �سابق، 215/5.
)76( ينظر: �لع�سكري،  مرجع �سابق، �ض 265.

)77( ينظر: �أبو �ل�سعود،  مرجع �سابق، 204/2. وينظر: �لألو�سي،  مرجع �سابق، 156/3.
)78( ينظر: �لتميمي،  مرجع �سابق، �ض 66. وينظر: �سافي،  مرجع �سابق، 189/5.

)79( ينظر: �لألو�سي،  مرجع �سابق، 156/3. وينظر: �لتميمي،  مرجع �سابق، �ض 66.
 .571/1 الك�ساف،  �لزمخ�سري،  وينظر:   .204/2 �سابق،  مرجع  �ل�سعود،   �أبو  ينظر:   )80(

وينظر: �أبو حيان،  مرجع �سابق، 87/4.
)81( ينظر: �بن عا�سور،  مرجع �سابق، 217/5.
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)82( ينظر: �بن فار�ض،  مرجع �سابق، ) �سح( .وينظر: �لأ�سفهاني،  مرجع �سابق، )�سح(.
)83( ينظر: �لع�سكري،  مرجع �سابق، �ض 200.

)84( ينظر: �بن عا�سور،  مرجع �سابق، 217/5. وينظر: �لر�زي،  مرجع �سابق، 237/11.
)85( ينظر: �أبو حيان،  مرجع �سابق، 88/4.

)86( ينظر: �أبو �لعود،  مرجع �سابق، 204/2. وينظر: �لألو�سي،  مرجع �سابق، 157/3.
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مقاربة بالغية حجاجية

لق�شيدة �شعرية لأبي متام

ر�ضوان بليبط)*(

اإن العودة اإلى البالغة العربية القديمة �ضرورة ملحة للقب�ض على 
عدة  يوظف  اإقناعي،  خطاب  هو  بما  الحجاجي،  الخطاب  خ�ضائ�ض 
،وجعله  وتوجيهه  وا�ضتمالته،  الم�ضتمع،  اإقناع  تروم  خطابية،  تقنيات 
ال�ضياق، تطعيم  ال�ضروري، في هذا  اإليه. ومن  الموجه  يذعن للخطاب 
الغربيون، وبخا�ضة  البالغيون  اإليه  بما ذهب  العربي  البالغي  الحجاج 

»بيرلمان«  و»تيتيكا« في م�ضنفهما الحجاجي)1(. 
نود في البحث اأن ندر�ض  تقنيات الحجاج في ق�ضيدة مدحية لأبي 
ههنا،  الإ���ض��ارة،  مع  المعرفية،  الخلفية  هذه  وفق  231ه�(،  )ت  تمام 
خطابا   باعتباره  ال�ضعري،  الخطاب  خ�ضو�ضيات  �ضنراعي  اأننا  اإل��ى 
وطرائق  �ضفات  على  واإج��رائ��ه  الحجاج  »احت�ضان  على  القدرة  يملك 
التداولي،  والحجاجي  ممتزجا  التخييلي  بح�ضور  ويتفرد  مختلفة«)2(، 

ويح�ضر فيه ال�ضمني لأنه اأبلغ من ال�ضريح.
على  القائم  الموؤثر  للخطاب  علما  البالغة  تتعين  الأفق،  هذا  وفي 
والتخييلي(  )التداولي  الخطابين  بين  »التداخل  ويبدو  الحتمال)3(، 

)*( باحث مغربي.
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الخطابية  والتيارات  الن�ضو�ض  ح�ضب  م�ضافتها  تتفاوت  واقعة  حقيقة 
عبر الأزمنة والح�ضارات«)4(، فال يخفى على الدار�ض، بعد الجهود التي 
قام بها البالغيون الجدد، اأن »جوهر البالغة يكمن في »المنطقة« التي 
يتقاطع فيها الأ�ضلوب والحجاج ، بعبارة اأوليفيي روبول«)5(، وتو�ضيع هذه 

المنطقة يجعلنا في قلب البالغة العامة)6(.
الق�ضيدة مو�ضوع التحليل الحجاجي:

قال اأبو تمام يمدح الح�ضن بن رجاء:

ت�ضدر هذه الدرا�ضة التحليلية عن وعي باأهمية ال�ضياق)8(، باعتباره 
خطوة تحظى باأهمية ق�ضوى في تحليل الخطاب الحجاجي؛ اإذ ليمكن 
يك�ضف عن  ال�ضياق  لأن  الخطوة،  القفز على هذه  لأي مقاربة حجاجية 

ل��ي�����ض��ت ه�����وادي ع��زم��ت��ي ب��ت��وال��ي
ف���اأن���ا ال��م��ق��ي��������م ق��ي��ام��ة ال��ع�����������������ذال
كال�ضيف جاأب ال�ضبر �ضخت الآل
ح�����ت�����ى ت������وه������م اأن�������ه�������ن ل���ي���ال���ي
ف��ال�����ض��ي��ل ح���رب ل��ل��م��ك��ان ال��ع��ال�����ي
محيي القري�ض اإلى مميت المال
ع���ن���ا ت���ع���ج���رف دول�������ة الإم����ح����ال
ك����ث����رت ب���ه�������ن م���������ض����ارع الآم�������ال  
غوال��ي رخ�ضن  واإن  الكريم  عند 
وُي���ح���ّك���م الآم��������ال ف����ي الأم�������وال 
اأي�����م�����ن ف����ال   ب������اأج������ّل ف�����ائ�����دة و 
لي ثم جدت و ما انتظرت �ضوؤالي
الّتهط�ال)7( م��ن  ُب���ّد  ُي���رد،  ل��م  اأو 

قالي ل��ك  فاإنني  وغ��اك  كّفي   -  1
2 - اأنا ذو عرفت فاإن عرتك جهالة
3 - عطفت مالمتها على ابن ملّمة
م�������ض���ودة اأي�����ام�����ه  ل����ه  ع�������ادت   - 4
5 - ل تنكري عطل الكريم من الغنى
��ها 6 - وتنّظري خبب الركاب ين�ضّ
7 - لما بلغنا �ضاحة الح�ضن انق�ضى
8 - ب�ضط الرجاء لنا برغم نوائ�ب
9 - اأغلى عذارى ال�ضعر اإن مهورها
10 - ترُد الظنون به على ت�ضديقها

11 - اأ�ضحى �ضمّي اأبيك فيك م�ضدقا

12 - وراأيتني ف�ضاألت نف�ضك �ضيبها

13 - كالغيث لي�ض له، اأُريد غمامه
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مق�ضدية �ضاحب الن�ض/الق�ضيدة، ويميط اللثام عن عالقته بالم�ضتَمع، 
و»بقدر ما يعرف المحلل اأكثر ما يمكن من خ�ضائ�ض ال�ضياق بقدر ما 
فالمقاربة  يقال«)9(.  اأن  يحتمل  بما  التنبوؤ  على  قادرا  يكون  اأن  يحتمل 
الحجاجية لكل ن�ض تقت�ضي معرفة العنا�ضر المختلفة التي ي�ضتدعيها 
ومقا�ضده  ورغباته  المتكلم  )اهتمامات  ذاتية  عنا�ضر  من  ؛  ال�ضياق 
فيها  تم  التي  الخارجية  )الوقائع  مو�ضوعية  وعنا�ضر  ومعتقداته(، 
القول(، ف�ضال عن العن�ضر الذواتي )ما بين ذوات المتخاطبين( الذي 
»يتمثل  هنا  ومن  المتخاطبين)10(،  بين  الم�ضتركة  المعرفة  على  يحيل 
ال�ضياق فيما يمكن اأن ن�ضميه الجو الخارجي الذي يلف اإنتاج الخطاب، 
عنا�ضر  اأه��م  من  ال�ضخ�ضي  العن�ضر  ويعد  ومالب�ضات.  ظ��روف  من 
ال�ضياق، ويمثله طرفا الخطاب: المر�ضل والمر�ضل اإليه، وما بينهما من 
عالقة، بالإ�ضافة اإلى مكان التلفظ وزمانه وما فيه من �ضخو�ض واأ�ضياء، 
وما يحيط بهما من عوامل حياتية: اجتماعية اأو �ضيا�ضية اأو ثقافية ،واأثر 

التبادل الخطابي في اأطراف التبادل الأخرى«)11(.
يظهر اأن �ضاحب الق�ضيدة �ضاعر من المحدثين الذين عنوا بتدبيج 
ق�ضائدهم ،وتنميقها وتو�ضيتها ،فما اكتفوا بالمعاني ال�ضعرية التخييلية 
حتى  ا�ضتطاعوا،  ما  البديع  طلبوا  بل  المنطقية،  العقلية  ،والقيا�ضات 
اعتبره العلماء بال�ضعر »اأوحد ع�ضره في ديباجة لفظه ون�ضاعة �ضعره 
اأي�ضا  اأبو تمام �ضاعرا فح�ضب ،بل عرف  اأ�ضلوبه«)12(. ولم يكن  وح�ضن 
بثقافته الأدبية والعلمية »التي جاءت نتيجة وقوفه الطويل على حلقات 
الدر�ض في جامع عمرو بالف�ضطاط ،وات�ضاع اأفقها حين عال �ضاأنه عندما 
و�ضورية  م�ضر  في  والإ�ضالمي  العربي  العالم  حوا�ضر  بين  ينتقل  اأخذ 
والعراق وفار�ض ينهل من معارف ع�ضره وعلومه وفنونه«)13(، وقد ورد 
للعرب  اأرج��وزة  األف  ع�ضرة  اأربع  يحفظ  »كان  اأنه  الأعيان«  »وفيات  في 
المنطق  على  باطالعه  ع��رف  اإن��ه  ثم  والمقاطع«)14(،  الق�ضائد  غير 
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الأر�ضطي، ووقوفه على »�ضوؤون  الفكر في م�ضائل الفل�ضفة والمنطق وعلم 
القائمة  ال�ضعرية  ال�ضور  ابتكار  في  تكلفه  يف�ضر  ما  وهذا  الكالم«)15(، 

على المعاني القيا�ضية .
التحليل  في  ي�ضعفنا  ما  وهو  الطائيين،  اإل��ى   ينت�ضب  الرجل  كان 
ينفق جميع  كان في كل مرة  ،حتىاإنه  بالكرم  اإنه عرف  اإذ  الحجاجي؛ 
اأمواله على اأ�ضدقائه، وجل�ضائه، لي�ضطر من جديد اإلى الرحلة بحثا عن 
العطاء الجزيل، فكان اأكثر ال�ضعراء العبا�ضيين طروقا لأبواب الأمراء، 
والوزراء، والقواد، والطبقة الخا�ضة في الدولة العبا�ضية وقتئذ، ف� »مدح 
الخلفاء واأخذ جوائزهم، وجاب البالد«)16(، وقد ورد في الأغاني اأنه »ما 
كان اأحد من ال�ضعراء يقدر اأن ياأخذ درهما بال�ضعر في حياة اأبي تمام، 

فلما مات اقت�ضم ال�ضعراء ما كان ياأخذه«)17(.
التي  الق�ضيدة  اأو�ض م�ضار الحجاج في هذه  فكيف وجه حبيب بن 
مدح فيها اأحد الخا�ضة في دولة بني العبا�ض، وهو الح�ضن بن رجاء؟ وما 
التقنيات الخطابية التي تو�ضل بها لإقناع الم�ضتمع؟ واإلى اأي مدى وفق 

في ذلك؟
اختار اأبو تمام بحر الكامل ف�ضاء اإيقاعيا لق�ضيدته، وهو من البحور 
ال�ضافية التي من �ضاأنها اأن ت�ضعف ال�ضاعر في التعبير عن غر�ضه ال�ضعري، 
في   )18()30( حركاته  لكثرة  نظرا  المدح،  وغر�ض  يتنا�ضب  الكامل  لأن 
مقابل عدد �ضواكنه )12(، ف�ضال عن اأن كثرة مقاطع الكامل يتيح اإمكانية 
يروم  التي  التعابير  كثرة  مع  يتنا�ضب  ما  وهو  المدحية،  المعاني  تكثيف 

ال�ضاعر اإ�ضفاءها على الممدوح.
وي�ضفي تكرار تفعيلة »متفاعلن« ثالث مرات في كل �ضطر من البيت 
ال�ضعري جر�ضا مو�ضيقيا خا�ضا على الق�ضيدة، ي�ضد انتباه الم�ضتمع منذ 
في  الوارد  الت�ضريع  مع  يت�ضاوق  حينما  خا�ضة  الأولى،  ال�ضعرية  الوهلة 

مطلع الق�ضيدة: )قالي - والي( بين العرو�ض و ال�ضرب.
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ُكّفي وغاك فاإنني لك قالي      لي�ضت هوادي عزمتي بتوالي
على  القائم  العاطفي  الحجاج  هنا،  الإيقاعي،  الجانُب  ويحرك 
راأيهم  يغيرون  النا�ض  التي تجعل  التغييرات  »كل  باعتبارها  النفعالت، 
والألم«)19(. فحجاجية  باللذة  ،وتكون م�ضحوبة  باأحكامهم  يتعلق  فيما 
لدى  الجمالية  الذائقة  دغدغة  على  العجيبة  قدرته  في  تكمن  الإيقاع 
العبا�ض،  بني  دولة  في  الخا�ضة  فئة  من  م�ضتمع  اأنه  خا�ضة  الم�ضتمع، 
لل�ضعروالغناء، وتعنى بالفن والجمال، وتتلذذ بجمالية  وهي فئة تطرب 

الإيقاع.
وقد اختار ال�ضاعر قافية متواترة )والي(، يزيد تكرارها ،في نهاية 
كل بيت، جذبا لنتباه الم�ضتمع، اأما رويها فهو الالم، وهو من الحروف 
الجهورية التي تتنا�ضب وتجربة المدح التي تقت�ضي المجاهرة بف�ضائل 
الممدوحين)20(، وهي مطلقة ت�ضعف ال�ضاعر في التعبير عما يختلج في 
وجدانه تجاه الذات، وتجاه الم�ضتمع، لذلك جاء الروي مو�ضول بالياء 
للتعبير،  اأرح��ب  مجال  ف�ضح  وبالتالي  ال�ضعري،  الن�ض  ف�ضاء  لتو�ضيع 
ال��ردف  ح��رف  مع  يت�ضاوق  حينما  وبخا�ضة  الإي��ق��اع،  جمالية  وتعزيز 
الذي جاء بالألف، و لزم القافية، مما كثف ح�ضور اأ�ضوات المد، وزاد 
هذا  يظهر  المثال،  �ضبيل  على  الأول،  البيت  ففي  جمالية؛  الق�ضيدة 
»الكالم  الم�ضتمع، لأن  المو�ضيقي على  الجر�ض  اأثر  لنا  ويبين  التكثيف، 
الموزون ذا النغم المو�ضيقي يثير في النفو�ض انتباها عجيبا، وذلك لما 
منها جميعا  لتتكون  ن�ضمع  ما  مع  تن�ضجم  لمقاطع خا�ضة  توقع  من  فيه 
تلك ال�ضل�ضلة المت�ضلة الحلقات التي ل تنبو اإحدى حلقاتها عن مقايي�ض 
بعينها  باأ�ضوات  المقاطع  من  معين  ع��دد  بعد  تنتهي  والتي  الأخ���رى، 

ن�ضميها القافية«)20(.



مقاربة بالغية حجاجية لقصيدة شعرية ألبي متام

20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

176

جـــــذور

بغاية  ،لي�ض  الق�ضيدة  في  كلها  الإيقاعية  الموؤ�ضرات  هذه  تت�ضافر 
الإمتاع الجمالي فح�ضب، كما يبدو للبع�ض، بل اإنها قمينة بتوجيه م�ضار 
لأن  انتباهه،  ،و�ضد  الم�ضتمع  لدى  الجمالي  الح�ض  بدغدغة  الحجاج، 
اأثر  يتبدى  وهنا  حجاجي.  خطاب  كل  في  الأه��م  المرحلة  هو  النتباه 
مو�ضيقى ال�ضعر على النفو�ض لما فيها من جر�ض الألفاظ ،وان�ضجام في 

توالي المقاطع وتردد بع�ضها بعد قدر معين منها)22(. 
ما من ريب في اأن التناغم والن�ضجام وانعدام التناق�ض بين مقدمات 
كل  مادام  الحجاجي،  الخطاب  خ�ضائ�ض  اأهم  من  ونتائجه،  الخطاب 
اأو تنافر يقو�ض الحجاج ويجهز على كل محاولة اإقناع اأو حمل  تناق�ض 
التي تحكم  الوحدة  �ضنركز في مقاربتنا على  لذلك  الإذعان)23(،  على 
اإلى  الق�ضيدة  �ضنق�ضم  كنا  واإن  اأجزائها،  بين  وت�ضل  الق�ضيدة،  ن�ضيج 
جزاأين ان�ضجاما مع التق�ضيم الذي ارت�ضاه ال�ضاعر، فاإن هذا التق�ضيم، 
كما �ضيالحظ القارئ، ل يت�ضم بالتجزيء، والتفكيك المتع�ضف لوحدة 
بنية الق�ضيدة، لأن جزاأي هذه الق�ضيدة يتفاعالن وفق عالقات ظاهرة 
ومبّطنة، مما ي�ضوغ تكامل عنا�ضر الحجاج وت�ضافرها لتوجيه الم�ضتمع 

اإلى م�ضار الحجاج المتوخى. 
ال�ضتة  الأبيات  ي�ضم  ال��ذي  الأول،  الجزء  تمام  اأب��و  خ�ض�ض  لقد   
الرحلة  تلومه على عزمه  التي  الالئمة  لمخاطبة  الق�ضيدة،  الأولى من 
الأولى،  الوهلة  منذ  ت�ضّرح،  اأن  تريد  ال�ضاعرة  فالذات  الممدوح.  اإلى 
ال�ضببيات  �ضل�ضلة  بتو�ضيح  عنه،  الدفاع  تريد  الذي  التعار�ض  »بمظهر 
التي �ضاقتها اإلى اللتزام بذلك الموقف... وهو ال�ضيء الذي يرغمها على 
تقديم الحجج التي ت�ضمح لها بالبرهنة على �ضالمة وجهة نظرها«)24(.  
واإن كان يبدو، ههنا، اأن المراأة هي الم�ضتمع الفعلي الوحيد الذي يوجه 
ي�ضتدرج  ال�ضاعر  اأن  يوؤكد  الق�ضيدة  �ضياق  فاإن  الخطاب،  ال�ضاعر  اإليه 



رضوان بليبط
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

177

جـــــذور

الممدوح، منذ البدء ،ويدعوه اإلى التعرف على �ضبب اللوم الذي توجهه 
اإليه هذه المراأة ، وهو عزمه ال�ضديد على الرحيل �ضوب ديار الممدوح 
�ضيتكبد  الذي  الرجل  لهذا  م�ضتقبل  يكون خير  اأن  المفرو�ض  من  الذي 

م�ضاق الرحلة قبل اأن ي�ضل اإليه.
ي�ضتهل ال�ضاعر ق�ضيدته ب�ضورة بالغية ي�ضبه فيها �ضوت الالئمة 
بالوغى، وهو �ضوت الحرب التي �ضميت كذلك لما فيها من كثرة ال�ضوت 
ال�ضوت/  هذا  �ضدة  من  الرغم  على  اأن��ه  على  ،للتاأكيد  الجلبة  و�ضدة 
الوغى، فاإنه لن يثنيه البتة عن عزمه. ويبدو معنى ال�ضدة، هنا، من خالل 
ال�ضتعارة الت�ضريحية، حينما ي�ضرح ال�ضاعر بالم�ضتعار منه )وغاك(، 
القوة  م��ن  مزيد  فالإ�ضفاء  ال��م��راأة(.  )���ض��وت  ل��ه  الم�ضتعار  وي��ح��ذف 
بالمجاز،لأنه  التو�ضل  اإلى  تمام  اأبو  الرحيل،احتاج  نية  على  الحجاجية 
الحاجة  تكون  »حيث  ف�  الحجاج،  م�ضار  ،يخدم  جديد  واقع  خلق  يروم 
اإلى ت�ضمية واقع جديد غير م�ضمى ،واإلى دعم الق�ضد الحجاجي ،واإلى 
التعبير الت�ضويري الذي يتخطى العبارة المجردة والعارية ،وحيث يراد 
يق�ضد  ،وحيث  الم�ضاهدة  العيون  اأمام  منك�ضفة  تكون  اأن  الأ�ضياء  لهذه 
اإلى جعل و�ضف ال�ضيء مادة لال�ضتمتاع الجمالي، يغدو تجاوز الكلمات 

ال�ضائعة والمنا�ضبة واللجوء اإلى ال�ضتعارة اأمرا �ضروريا«)25(. 
ويزيد الم�ضراع الثاني من البيت الحجاَج قوة ، حينما يوظف ال�ضاعر 
موجها من موجهات التعبير الهامة، وهو النفي )لي�ضت.. بتوالي(، لنفي 
التاأخر عن عزمه. فالنفي، في هذا ال�ضياق، نق�ض لأطروحة الالئمة من 
جهة، واإثبات لحر�ض الذات ال�ضاعرة على ال�ضفر اإلى الممدوح من جهة 

ثانية.
الذي  القرار  �ضوب  البدء،  منذ  الحجاج،  يوجه  تمام  اأبا  اأن  ويبدو 
تتفرد  بالغية،  ب�ضورة  ق�ضيدته  ي�ضتهل  ل��ذل��ك  رج��ع��ة،  ب��ال  ات��خ��ذه 
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ب�»طريقتها الخا�ضة في تقديم المعنى، وتاأثيرها في المتلقي«)26( وتوؤكد 
اإرادته القوية، وتبالغ في عر�ض رغبته ال�ضديدة)27( التي ترقى اإلى اأعلى 
اأ�ضفل  في  ت��رد   التي  الالئمة  وغى  �ضدة  تفوق  ،حتى  الحجاجي  ال�ضلم 

ال�ضلم الحجاجي:
�ضدة  رغبة ال�ضاعر في الرحيل

�ضدة لوم الالئمة
اإننا، هنا، اأمام القوة الحجاجية، كما ب�ضطها اأوزفالد ديكرو حينما 
اأ�ضار اإلى اأن الحجج المنتمية للق�ضم الحجاجي نف�ضه تتفاوت من حيث 
تراتبية،  عالقة  بوا�ضطة  البع�ض  وبع�ضها  وتترابط  و�ضعفها،  قوتها 
التي  هي  التراتبية  العالقة  وه��ذه  الحجج،  تقديم  في  التدرج  يعك�ضها 

�ضماها ديكرو بال�ضلم الحجاجي)28(. 
التوكيد  يفيد  تعبيري  موجه  بتوظيف  ال�ضاعراأطروحته  ويع�ضد 
تمكين  التوكيد  من  الغر�ض  لأن  الم�ضتمع،  عنها  يغفل  ل  كي  )فاإنني(، 
المعنى في نف�ض المخاَطب واإزالة الغلط في التاأويل«)29(. ويزيد التوكيد 
في  مرتين  يتكرر  ال��ذي  )اأن��ا(  المتكلم  ب�ضمير  باقترانه  قوة  الحجاج 
البيت الثاني )اأنا ذو عرفت(، )فاأنا المقيم(. ويبدو اأن �ضمير المتكلم 
اأن  المعلوم  وم��ن  لذاته،  ق��وي  نموذج  لبناء  يمهد   ال�ضاعر  لأن  يتكرر 
الحجاج بالنموذج من الحجج الموؤ�ض�ضة لبنية الواقع من خالل الحالت 
المثال  ي�ضبح  حتى  تعميمها  اإلى  الحجاج  �ضاحب  ي�ضعى  التي  الخا�ضة 
نموذجا يحتذى)30(، ف� »القاعدة ال�ضمنية لهذا الحجاج، هي اأن الو�ضيلة 
الوحيدة للتعبير عن احترام �ضخ�ض ما،هي اإعطاوؤه ما يحتاج اإليه«)31(. 
تقنية  خالل  من  الخا�ض  نموذجه  تاأ�ضي�ض  في   ال�ضاعر  �ضرع  وقد 
التراكم ؛ اإذ ركز على ح�ضد ال�ضفات التي تميزه عن غيره، وطلب البديع 
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بالجنا�ض  ؛فتو�ضل  الم�ضتمع  ذهن  في  وتر�ضيخه  النموذج،  هذا  لر�ضم 
قيامتهم،  يقيم  بل  العذال،  يقيم  ل  اأنه  على  للتاأكيد  قيامة(  )المقيم 

فقال:
اأنا ذو عرفت فاإن عرتك جهالة        فاأنا المقي��م  قيامة  الع�����ذال

ومن الوا�ضح اأن الجنا�ض ا�ضتعمل لتوجيه م�ضار الحجاج تجاه معنى 
تذّكر  القيامة  لفظة  اأن  خا�ضة  البدء،  منذ  ال�ضاعر  ب��اأَّره  الذي  ال�ضدة 
من  اأ�ضد  مرية  ل  وهي  القيامة،  يوم  اأه��وال  ب�ضدة  والممدوح  الالئمة، 
وغى الحرب واأنكى. ويتاأكد معنى ال�ضدة في البيت الثالث ؛ حيث ي�ضف 

ال�ضاعر نف�ضه بابن ملمة ؛ اأي ابن  ال�ضدائد والنوائب، في قوله:
عطفت مالمتها على ابن ملّمة       كال�ضيف َجاأب ال�ضبر �َضخت الآل

في  العرب  افتنان  عادة  على  اللتفات)32(،  باأ�ضلوب  ال�ضاعر  يتو�ضل 
الغياب )هي:  اإلى  )اأنا(  الخطاب  الكالم وت�ضرفهم فيه)33(، ملتفتا من 
اإلى  محالة،  ل  يحتاج،  الذي  الم�ضتمع  ت�ضور  في  تغيير  لإحداث  عطفت( 
اإعمال الذهن لفهم مراد اأبي تمام من هذا اللتفات، ومن هنا يقب�ض عليه 
ال�ضاعر، لأن الكالم اإذا نقل من اأ�ضلوب اإلى اأ�ضلوب كان ذلك اأح�ضن تطرية 
لن�ضاط ال�ضامع واإيقاظا لالإ�ضغاء اإليه من اإجرائه على اأ�ضلوب واحد«)34(.

اأن  يدرك  ال�ضاعر  اأن  اإلى  مرده  الحجاجي  الختيار  اأن هذا  ويبدو 
بما  القتناع)35(  اإلى  الم�ضتمع  يدفع  الغائب  ب�ضمير  الذات  عن  التكلم 
يطرحه الحجاج، على نحو هو اآكد من التعبير ب�ضمير المخاطب الذي 
قد ينفر الم�ضتمع من روؤية ال�ضاعر لنف�ضه روؤية تعال واعتداد بالنف�ض، 
ل تتنا�ضب والم�ضار الحجاجي الذي ترومه الق�ضيدة، والذي يتمثل في 

مدح الح�ضن بن رجاء.
ال�ضفات  يح�ضد  ال�ضابقة،  الأبيات  في  ال�ضاعر،  اأن  الوا�ضح  ومن 
واإ�ضرار من  ال�ضديد،  اللوم  الإيجابية ،وي�ضفيها على ذاته ،في جو من 
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ال�ضاعر؛  عزيمة  من  اأق��وى  لي�ض  الإ���ض��رار  هذا  ولكن  يفتر.  ل  الالئمة 
اأن يكون لها ولد،  اأن الملمة ل يمكن  فهو »ابن ملمة«، وما من ريب في 
ال�ضعرية،  ال�ضورة  ا�ضتدعاء  ال�ضاعر  اقت�ضى من  النموذج  تاأ�ضي�ض  لكن 

باعتبارها من اأهم التقنيات التي ت�ضعف في بناء النماذج.
باأ�ضلوب  متو�ضال  ال�ضيف،  مثل  �ضديدا  نف�ضه  ال�ضاعر  جعل  لقد 

الت�ضبيه:
الم�ضبه: ابن ملمة/ ال�ضاعر

الم�ضبه به: ال�ضيف
اأداة الت�ضبيه: الكاف

وجه ال�ضبه: جاأب ال�ضبر، و�ضخت الآل
وتو�ّضُل ال�ضاعر بالت�ضبيه المر�ضل المف�ضل تاأكيدًا ل�ضدته، و�ضالبة 
مجردة  �ضورة  رحمها  في  ينحت  ما  �ضرعان  ملمو�ضة  ،ب�ضورة  ع��وده 
تتحقق بف�ضل ا�ضتعارة، اقت�ضاها م�ضار الحجاج لحظة انت�ضاب ال�ضاعر 

اإلى الم�ضيبة/الملمة.
وقد احتاج ال�ضاعر اإلى ال�ضتعارة لتقوية نموذجه المتفرد ب�ضفات 
الج�ضم،  ونحافة  ال�ضبر،  بغلظة  المت�ضم  القوي  ال�ضحراوي  الإن�ضان 
ف�ضبه الملّمة بالإن�ضان/المراأة، وحذف الم�ضبه به/الم�ضتعار منه، وذكر 
لزمة من لوازمه هي »ابن«، تر�ضيحا لهذه ال�ضتعارة المكنية، وتع�ضيدا 

لمعنى ال�ضدة في ذهن الم�ضتمع/ الالئمة والممدوح.
ومن الالفت اأن اأبا تمام يكثف  معانيه الحجاجية من خالل ال�ضورة 
ال�ضعرية، ف�: »ي�ضتعمل ب�ضكل واع لغة ا�ضتعارية لخلق اأطر جديدة للروؤية 
يخلق  اإنه  والفهم.  الإدراك  على  قدرته  لذلك  تبعا  وينمي  الإدراك،  اأو 
طوال  قا�ضت  التي  ال�ضاعرة  للذات  نموذج  لتاأ�ضي�ض  جديدا«)36(،  عالما 
اأيام الرحلة ،وذلك من اأجل اإقناع الممدوح ،منذ هذه اللحظة ال�ضعرية، 
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بعدم اكتراثه بلوم الالئمة، وبكرهه لها )فاإنني لك قالي( لأنها ت�ضده 
عن ال�ضفر اإلى من يحبه اأكثر منها، وب�ضدة �ضبره على الم�ضائب التي 
اأ�ضبح كال�ضيف ،وذلك كله كي يكون العطاء  األمت به في الطريق حتى 

من جن�ض العمل.
يحرك  ال��ذي  ال�ضمني  الحجاج  يوظف  ال�ضاعر  اأن  اإذن،  يظهر، 
الم�ضتمع اأكثر من  الحجاج ال�ضريح، وبخا�ضة في الخطاب ال�ضعري الذي 
يتعين ف�ضاء للتلميح لقدرته على الإقناع اأكثر من الظاهر ال�ضريح.فتاأويل 
�ضطح  على  الظاهرة  بالمعطيات  فقط  يتعلق  ل  الحجاجية  الخطابات 

الن�ض، بل يرتبط اأي�ضا بالحجاج ال�ضمني الذي ي�ضكل اأهم ما فيه)37(. 
الت�ضبيه،  داخ��ل  نحت  قد  ال�ضابق  ال�ضتعاري  التركيب  ك��ان  واإذا 
فتئ  ما  تمام  اأبا  فاإن  ملمة(،  )ابن  الم�ضبه  الأول/  الطرف  خالل  من 
يع�ضدها، في ال�ضياق نف�ضه ،با�ضتعارة ثانية نحتت في قلب وجه ال�ضبه 
الم�ضتعار  ،وحذف  بالإن�ضان  ال�ضبر  �ضبه  حيث  ال�ضبر(؛  )جاأب  الأول 
منه، وذكر لزمة من لوازمه، وهي »غليظ« على �ضبيل ال�ضتعارة المكنية 

المر�ضحة.
بطاقة حجاجية  تحظى  المكنية  ال�ضتعارة  اأن  اإلى  الإ�ضارة  وتجدر 
اآكد،  اأقوى من ال�ضتعارة الت�ضريحية، وحينما تر�ضح تكت�ضب حجاجية 
اآن  ال�ضتعارة  من  النوع  بهذا  التو�ضل  اإل��ى  ال�ضاعر  دف��ع  ما  ه��ذا  ولعل 
تاأ�ضي�ضه لنموذج خا�ض لذاته، ليحرك عاطفة الم�ضتمع، ويثير �ضفقته، 
كيما يجود عليه بعظيم العطايا، وُي�ضبغ عليه من الهبات ما ين�ضيه معاناة 

الرحلة الطويلة.
ويتبين مما �ضبق اأن ال�ضاعر يرباأ بنف�ضه عن ال�ضتجداء المبا�ضر، 
بعدما  الممدوح،  اإلى  الرحيل  اإلى  دفعته  التي  المادية  اأزمته  يذكر  فال 
اأنفق ماله على الأ�ضدقاء والجل�ضاء، بل يراوغ الم�ضتمع من خالل جمالية 
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ال�ضتعارة التي تت�ضاوق، من جهة، والم�ضار الحجاجي، في�ضفي �ضفات 
اأخرى على نف�ضه، وهي �ضبره الغليظ ،وج�ضمه النحيف، ومن جهة ثانية 
تت�ضاوق مع اأ�ضلوب بديعي هو الطباق الذي يوجه الم�ضتمع اإلى المزيد من 
اأ�ضلوب التق�ضيم  القتناع بدعوى ال�ضاعر، وبخا�ضة حينما ُينحت داخل 

الذي يزيد الخطاب طاقة حجاجية:
           جاأب ال�ضبر

                     كال�ضيف                   
      �ضخت الآل

في  كلها  البالغية  الأ�ضاليب  ه��ذه  تت�ضاوق  اأن  الغريب  من  لي�ض 
ا�ضتهر  الذي  تمام  اأبو  هو  ال�ضاعر  كان  اإذا  خا�ضة  واح��د،  �ضعري  بيت 
ب�:»الت�ضنيع المحكم طوعا وكرها، ياأتي لالأ�ضياء من بعد، ويطلبها بكلفة، 
وياأخذها بقوة«)38(، ويتجاوز ذلك كله اإلى اأن يطلب البديع فيبالغ فيه، 
لي�ض لغاية تتوقف عند التخييلي الجمالي فح�ضب، بل تتجاوزه اإلى غاية 
تداولية حجاجية تكمن في القب�ض على ذهن الم�ضتمع العيني/ الالئمة 
والممدوح، والم�ضتمع الكوني/ الجمهور، والقارئ في كل زمان، فالحتفال 
تهز  والتخييالت  وتروعهم،  ال�ضامعين  تروق  الت�ضويرات  في  وال�ضنعة 
الممدوحين وتحركهم)39(. ول يخفى على الدار�ض اأثر المعاني التخييلية 
البديع،  واأ�ضاليب  تت�ضافر  حينما  وبخا�ضة  الم�ضتمع،  على  القب�ض  في 
وتروق  وتخلب،  »ُتعجب  اأنها  في  ريب  فال  الإقناع،  على  قدرة  فتزيدها 
روؤيتها،  النف�ض من م�ضاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل  وُتوؤنق، وتدخل 
ويغ�ضاها �ضرب من الفتنة ل ينكر مكانه، ول يخفى �ضاأنه«)40(. ول اأحد 
ينكر، اليوم، اأن وراء كل حجاج بالغة، والعك�ض �ضحيح، لأن مدار ذلك 
المهتمون  اأكد  والإقناع«)41(، وقد  الإمتاع  وال�ضتغواء ق�ضد  الإغراء  هو 
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بالبالغة والحجاج اأن  الحجاج في الن�ضو�ض ال�ضعرية يتولد من بالغة 
كثيفة تفر�ضها الحاجة اإلى الخيال الذي يحققه التنويع في ال�ضور)42(. 
عن  البتة،  ال�ضديد،  القوي  ال�ضاعر  نموذج  تاأ�ضي�ض  ينف�ضل  ول 
الغر�ض الحجاجي الذي يوجهنا اإليه اأبو تمام، مادام التوجيه من اأوكد 
ال�ضاعر،  يح�ضدها  التي  فال�ضفات  الحجاجي)43(،  الن�ض  خ�ضائ�ض 
من  ال��ذي  الممدوح  �ضوب  الحجاج  توجه  الخا�ض،  لنموذجه  وتوؤ�ض�ض 

المنتظر اأن يغدق العطايا على ال�ضاعر.
ويتاأكد هذا الفترا�ض في البيت الرابع الذي يمهد لو�ضف معاناة 

اأبي تمام؛ حيث يقول:
عادت له اأيامه م�ضودة        حتى توهم اأنهن ليالي

فال�ضاعر ل يريد اإبالغ الالئمة بمعاناته، بل يروم اإي�ضال �ضوته اإلى 
الممدوح ،لذلك يتو�ضل بال�ضورة ال�ضعرية، في�ضبه اأيامه بالليالي من كثرة 
ال�ضواد )اأيامه م�ضودة(. فعلى الرغم من اأن الأ�ضل في الأيام البيا�ض، 
الفعل  اأدات��ه  مر�ضل  ت�ضبيه  خالل  من  �ضوداء،  اأنها  يدعي  ال�ضاعر  فاإن 
المر�ضل  فالت�ضبيه  »م�ضودة«.  ال�ضبه  بدليل ذكره وجه  »توهم«، ومف�ضل 
اإلى  القدامى ل يرقى، بالغيا،  البالغيين  واإن كان في عرف  المف�ضل 
مرتبة الت�ضبيه الموؤكد المجمل/البليغ، فاإنه في الحجاج قد يكون اأبلغ، 
واآكد بالنظر اإلى قدرته القوية على توجيه م�ضار الحجاج �ضوب الوجهة 
الباحثين  بع�ض  كان  واإن  معينة.  �ضياقات  في  المخاطب  يتغياها  التي 
اإلى اأن الت�ضبيه المر�ضل المف�ضل لي�ضت له طاقة حجاجية)44(،  يذهب 
الطرح  هذا  يبطل  اآخر  اإلى  ن�ض  من  يختلف  الذي  الحجاج  �ضياق  فاإن 

ويفنده.
لم يوظف ال�ضاعر هذا الت�ضبيه القريب من قبيل ال�ضدفة، ولكنه اختيار 
بليغ يخدم م�ضار الحجاج في الق�ضيدة، فحالة الهم والغم التي يعاني منها 



مقاربة بالغية حجاجية لقصيدة شعرية ألبي متام

20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

184

جـــــذور

ثم  الم�ضتمع.  ذهن  في  لتاأكيدها  الت�ضبيه  مثل  اأ�ضلوب  اإلى  تحتاج  ال�ضاعر 
الليالي من دللت رمزية متجذرة  ل�ضواد  اليقين ما  يعلم علم  ال�ضاعر  اإن 
في ثقافة الإن�ضان العربي الذي طالما كابد جراء ق�ضوة الليل وخطوبه في 

الفالة، ولن نجد، في هذا ال�ضياق، اأبلغ من قول ذي القروح:

فاأبو تمام يخاطب في الممدوح المثقف والأديب الذي يروي اأ�ضعار 
�ضاءت حالة  لم  المفتر�ض ههنا:  ال�ضوؤال  ويوجهه �ضوب طرح  الفحول، 

ال�ضاعر، وهو �ضاعر الملوك والوزراء والأعيان؟
البيت  في  مبا�ضرة  ال�ضوؤال  هذا  مثل  على  الجواب  الم�ضتمع  يجد 

الخام�ض ؛ حيث يقول اأبو تمام:
ل ُتنكري عطل الكريم من الغنى     فال�ضيل حرب للمكان العالي

يرمز ال�ضواد الذي اأ�ضفي على الأيام اإلى الفقر في الثقافة العربية، 
ف�ضواد  الأ�ضود«.  اليوم  في  ينفع  الأبي�ض  »الدرهم  العرب:  قالت  ولذلك 
اأيام ال�ضاعر يعزى، ل ريب ،اإلى حاجته اإلى المال ،وهو الذي اأنفق كل ما 
يملك على جل�ضائه و اأ�ضدقائه، وهذه الحاجة  ي�ضر ال�ضاعر على عدم 
الت�ضريح المبا�ضر بها، لأنه يناأى بنف�ضه عن ذلك ،وهو الرجل الطائي 
الكريم ،ولذلك يبثها بثا في ت�ضاعيف الق�ضيد، فيوؤكد اأنه معدم عاطل 
من الغنى بتعلة هي كرمه )عطل الكريم(، ويزيدها تاأكيدا بتعلة اأخرى 
هي اأن ال�ضيل عرف بقدومه من عل، ومحاربته الأمكن العالية، حامال 

معه كل �ضيء.
دعواه،  عر�ض  في  القيا�ضية  بالمعاني  ي�ضتعين  تمام  اأبا  اأن  ويبدو 
منطقية  عالقة  على  يتاأ�ض�ض  البيت،  ه��ذا  ف��ي  ال�ضمني،  فالت�ضبيه 

ليبتل�ي ال��ه��م�����وم  ب����اأن����واع  ع��ل��ي   
ب��ك��ل��ك��ل ن�����اء  و  اأع�����ج�����ازا  واأردف 
باأمثل منك  الإ���ض��ب��اح  وم��ا  �ضبح 

�ضدوله اأرخ��ى  البحر  وليل كموج 
ف��ق��ل��ت ل����ه ل���م���ا ت��م��ط��ى ب�����ض��ل��ب��ه
انجل األ  الطويل  الليل  اأيها  األ 
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اقت�ضائية، تر�ضخ في ذهن الم�ضتمع ات�ضاف ال�ضاعر بالكرم، حتى اأنفق 
كل ما في الجيب، وكاأنما اأتى عليه ال�ضيل فغي�ض، كما تخلو قمم الجبال 
من ماء ال�ضيل. فال�ضاعر يعلم اأن الم�ضتمع �ضيخيل اإليه »اأن الكريم اإذا 
في حاجة  كالغيث  الغنى  وكان  قدره،  في  والرفعة  بالعلو،  مو�ضوفا  كان 
الخلق اإليه وعظم نفعه ،وجب بالقيا�ض اأن يزّل عن الكريم زليل ال�ضيل 

عن الّطود العظيم«)45(:
عط����ل الك���ري����م من الغ��ن���ى                      ال�ضاعر كريم/ عاط����ل من الغ����نى

ال�ضيل حرب لالأماكن العالية                     الكريم يحارب الغنى/ الكريم فقير
الخا�ض،  نموذجه  بناء  في  يتفنن  ال�ضاعر  اأن  اإذن،  الوا�ضح،  فمن 
لذلك جاء بمعنى م�ضنوع »قد تلطف فيه، وا�ضتعين عليه بالرفق والحذق، 
حتى اأُعطي �ضبها من الحق، وُغ�ّضي رونقا من ال�ضدق، باحتجاج ُتُمّحل، 

ّنع فيه وُتُعّمل«)46(.  وقيا�ض ُت�ضُ
وتبدو حجاجية الت�ضبيه ال�ضمني في بنائه »في �ضورة غير معهودة، 
،وتعتبر  الكالم  و�ضياق  القول  �ضمن  من  اإل  يفهمان  ل  الت�ضبيه  فطرفا 
�ضفة الم�ضبه كالدليل على الدعوى التي يحتّج بها«)47(، وهي اإثبات �ضفة 
ولذلك  عظيمة،  اإقناعية  قوة  يملك  فالت�ضبيه  ال�ضاعر.  للم�ضبه/  الكرم 

اعتبره علماء الحجاج ا�ضتدلل، يت�ضارك فيه المر�ضل والمتلقي«)48(.
اإلى  الغائب  من  يلتفت  البيت  ه��ذا  في  ال�ضاعر  اأن  اأي�ضا  وال��الف��ت 
المخاطب متو�ضال بموجه من موجهات التعبير هو النهي ،ففي رحم الت�ضبيه 
ال�ضببية  وتوؤكد عالقة  لفقره،  اإنكارها  الالئمة عن  ال�ضاعر  ينهى  ال�ضمني 

التي تحققها »الفاء« )فال�ضيل( كرم ال�ضاعر الذي ي�ضوغ حاجته وفقره.
الح�ضد  بتقنية  م�ضتعينا  لذاته،  خا�ضا  نموذجا  ال�ضاعر  اأ�ض�ض  لقد 
الحجاج  اإلى  ي�ضتند  بذلك  وهو  ال�ضفات،  من  ثلة  نف�ضه  على  ،فاأ�ضفى 



مقاربة بالغية حجاجية لقصيدة شعرية ألبي متام

20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

186

جـــــذور

القائم على تراتبية القيم التي تعتبر »اأهم من القيم نف�ضها،لأن درجة 
قبولها والت�ضليم بها تختلف من جمهور لآخر، فما يميز كل م�ضتمع ،لي�ض 

القيم التي ي�ضلم بها، بقدر ما يميزه ترتيبه لها«)49(. 
والمالحظ اأن اأبا تمام اآثر ترتيب ال�ضفات التي اأ�ضعفته في تاأ�ضي�ض 
بقوة  نف�ضه  فو�ضف  حينئذ،  العربية  والثقافة  يتالءم  بما  لذاته،  نموذج 
العزيمة، وغلظة ال�ضبر و�ضالبة العود، وال�ضجاعة ،ثم ركز على الكرم 
من خالل الت�ضبيه ال�ضمني.فهذه القيم كلها تجعل ال�ضاعر ،في اعتقاد 

الممدوح، اأهال للعطاء.
ويتبين مما �ضبق اأن ال�ضاعر يفتل في الذروة والغارب حتى يبلغ من 
الم�ضتمع ما اأراد)50(، فكاأنه يمهد لالنق�ضا�ض على ممدوحه،عن طريق 

مخاطبة الالئمة بموجه الأمر )وتنظري(، في قوله:
ها       محيي القري�ض اإلى مميت المال وتنّظري خبب الركاب ين�ضّ

من  يفهم  اآخر  معنى  ليفيد  الحقيقي،  معناه  الأم��ر عن  لقد خرج  
ال�ضياق التخاطبي، فالظاهر اأن ال�ضاعر يتحدى المراأة الالئمة، ويدعوها 
اإلى اأن ت�ضبر وتنتظر الإبل المحملة بعطايا الممدوح، اأما المبّطن فهو 
توريطه للممدوح من خالل اإقحامه في �ضياق التحدي بينه وبين الالئمة، 

من اأجل اإكرام وفادته واإجزال العطاء له.
وقد احتاج ال�ضاعر، في هذا ال�ضياق، اإلى الطباق)51( ال�ضتعاري بين 
،اإلى  الممدوح  اإلى  والتلميح  الالئمة  لوم  من  ليتخل�ض  وال�ضور،  المعاني 
،فقد  الق�ضيدة  في  للحجاج  رئي�ضا  غر�ضا  يتعين  الذي  بالمدح  الت�ضريح 
ال�ضاعر من  تيقن  بعدما  الق�ضيد،  في  بن رجاء  الح�ضن  لظهور  الأوان  اآن 
ا�ضتمالته، واقتناعه بالنموذج الذي اأ�ض�ضه لذاته عبر الح�ضد وتراتبية القيم.
ال�ضيقة  المفارقة  »يتجاوز  ال�ضتعاري  الطباق  ال�ضاعر  فتوظيف 
�ضعر  على  هيمن  الذي  الجدل  م�ضتوى  اإلى  ليرقى  �ضعريين،  دالين  بين 
اأبي تمام هيمنة وا�ضحة، فال�ضاعر ل ينظر اإلى الأ�ضياء والمعاني نظرة 
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اأحادية ب�ضيطة، واإنما ينظر اإليها في تعالقها وفي تنافرها، ومن هنا فاإن 
طباقه الذي يرقى اإلى م�ضتوى الجدل بين ال�ضور ال�ضعرية المتنافرة هو 

الذي عمق اأ�ضلوبه في الطباق، واأبعده عن ال�ضطحية«)52(.
فعندما يطابق ال�ضاعر بين «محيي القري�ض« و»مميت المال« ينهي 
على  القري�ض  بمحيي  نف�ضه  ت�ضبيه  خ��الل  من  الخا�ض  نموذجه  بناء 
الذي  للممدوح  نموذج  بناء  في  وي�ضرع  الت�ضريحية،  ال�ضتعارة  �ضبيل 
الت�ضريحية توجه م�ضار الحجاج �ضوب  للمال. فال�ضتعارة  جعله مميتا 
اإثبات  الفحولة ال�ضعرية لل�ضاعر ،و�ضدة الكرم للممدوح ،وهذا الأ�ضلوب 
ي�ضعف �ضاحب الحجاج، لأنه »اإذا رغبنا اأن نبالغ في تح�ضين �ضيء ما، 
وجب اأن ن�ضلك طريق ال�ضتعارة التي تكون متناولة لأف�ضل ما في ذلك 
مزية  لال�ضتعارة  اأن  العرب  البالغيون  راأى  ولذلك  بعينه«)53(،  الجن�ض 

وفخامة)54(، واأن المجاز اأبدا اأبلغ من الحقيقة)55(.
القائمة  العالقة  على  تحيل  ال�ضتعارتين  بين  المطابقة  اأن  ويظهر 
،باأن  الممدوح  اأخ��رى،  مرة  ي��وّرط،  فال�ضاعر  والم�ضتمع،  ال�ضاعر  بين 
ت�ضتحق  التي  ال�ضعرية  مكانته  على  للدللة  ال�ضعر  اإحياء  لنف�ضه  ادعى 
اإماتة  للممدوح  وادعى  القري�ض،  اإلى منزلتها في م�ضمار  عطايا ترقى 
المال لالإحالة على جود الممدوح المنتظر، وبذلك يوجه م�ضار الحجاج 
بنف�ضه  يناأى  اأن  على  ال�ضاعر  يحر�ض  الذي  ال�ضمني  ال�ضتجداء  تجاه 
عنه، حفظا لماء وجهه، خا�ضة اأن الخ�ضوم ممن ا�ضتعلت نار الح�ضد في 
قلوبهم، اّتهموه بال�ضتجداء وبيع ماء الوجه من كثرة ال�ضوؤال ؛ ومن ذلك 

قول ال�ضاعر عبدال�ضمد بن المعّذل:
اأنت بين اثنتين تبرز للنا       �ض وكلتاه��ما بوج���ه م������ذال
ل�ضت تنفّك راجيا لو�ضال       من حبي���ب اأو طالبا لن�����وال

      اأّي ماء يبقى لوجهك هذا       بين ذل الهوى وذل ال�ضوؤال)56( 
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في  الممدوح  �ضوب  الحجاج  لتوجيه  ال�ضتعارية  المطابقة  وتمهد 
وينتهي عند  ال�ضابع،  البيت  يبداأ من  الذي  الق�ضيدة  الثاني من  الجزء 
على  فركز  للممدوح،  يفرده  اأن  ال�ضاعر  ارت��اأى  ،وال��ذي  الأخير  البيت 
ا�ضمه)الح�ضن( لما في ذلك من الح�ضور، ون�ضب اإليه �ضاحة على �ضبيل 
المبالغة، كناية عن كثرة كرمه، في مقابل قوة فقر ال�ضاعر التي بلغت 

مبلغا عظيما ، كنى عنه  بدولة الإمحال ؛ حيث يقول :
لما بلغنا �ضاحة الح�ضن انق�ضى       عنا تعج���رف دولة الإمح�����ال 

العرب  اعتادت  ال��ذي  الكناية  اأ�ضلوب  من  اأب��رع  ال�ضاعر  يجد  لم 
من  اأبلغ  الكناية  اأن  على  الجميع  »اأج��م��ع  اإذ  ؛  كالمها  في  ا�ضتعماله 
يزيد  ال�ضبيل  هذا  لأن  الت�ضريح«)57(،  من  اأوقع  والتعري�ض  الإف�ضاح، 
اإثبات  في  يزيد  اأن  يروم  ال�ضاعر  فال�ضاعر  وتقريره،  المعنى  اإثبات  في 
�ضفة الكرم للح�ضن بن رجاء ،واإثبات �ضفة الحاجة لذاته، ولذلك تو�ضل 
بالكناية حتى يجعل هذه المعاني اأبلغ واآكد واأ�ضد)58( في ذهن الم�ضتمع، 
اأثبتَّ  اأنك  من  مزيتها  تكت�ضب  الجرجاني )471ه�(  في عرف  فالكناية 
المعنى »من وجه هو اأبلغ، واأوجبته اإيجابا هو اأ�ضد، وادعيته دعوى اأنت 
ال�ضاعر  اأن هذا ما يتغياه  اأوثق«)59(، ول ريب في  اأنطق، وب�ضحتها  بها 

الذي يطمع في عطاء جزيل من رجل يبالغ في اإثبات الكرم له.
اأ�ض�ضه للممدوح من خالل  وي�ضتمر ال�ضاعر في بناء النموذج الذي 

ال�ضورة البالغية، في البيت  الثامن :
ب�ضط الرجاء لنا برغم نوائب      كثرت بهن م�ض���ارع الآم������ال

فيدعي اأن الممدوح ب�ضط الرجاء له في وقت كثرت فيه الم�ضائب، 
الآم��ال  ه��ذه  لكن  �ضرعى.  اأ�ضحت  التي  )ال�ضاعر(  اآماله  قتلت  حتى 
�ضتحيا من جديد بف�ضل الممدوح الذي ب�ضط الرجاء. فال�ضتعارة تاأتي 
هنا تاأكيدا وت�ضديدا وقوة)60( في اإثبات كرم الممدوح )ب�ضط الرجاء(
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من جهة، و�ضدة حاجة ال�ضاعر )م�ضارع الآمال( من جهة ثانية ،وهذه 
بالحجاج  الرتباط  �ضديدة  الآمال  وم�ضارع  الرجاء  ب�ضط  بين  العالقة 
الت�ضريح  عن  بنف�ضه  يناأى  وال��ذي  البدء،  منذ  ال�ضاعر،  يطرحه  الذي 
يمرره  ج�ضرا  البالغية  ال�ضورة  ويجعل  ال�ضتعارة،  لبا�ض  فيلب�ضه  به، 
من خالله، فال�ضورة البالغية »كالم ن�ضفه وهو الم�ضرح به من �ضنع 
الن�ض اأو المتكلم، ون�ضفه ال�ضمني من �ضنع الم�ضتمع.وهذا الو�ضع هو 

الذي يكفل لل�ضورة قدرتها الحجاجية«)61(.
،وبلغ  الم�ضتمع  نف�ض  من  تمكن  اأن��ه  اأدرك  بعدما  تمام،  اأب��ا  اإن  ثم 
منه مبلغا عظيما ،واأن الممدوح في هذه اللحظة في حال من الن�ضوة، 
اإلى النتيجة التي ينتظرها  وال�ضتمتاع بالنموذج الذي ر�ضمه له، ي�ضل 

من الح�ضن بن رجاء قائال:
اأغلى عذارى ال�ضعر اإن مهورها        عند الكريم واإن رخ�ضن غوالي

اإلى  اأخ��رى  قيمة  في�ضيف  بالقيم،  الحجاج  اإل��ى  ي�ضتند  فال�ضاعر 
القيم التي اأ�ضفاها على ذاته في الأبيات ال�ضالفة )قوة الإرادة والعزم 
- ال�ضبر - المغامرة - �ضدة الباأ�ض(، وهي ال�ضعرية ،وقد اأكد بيرلمان 
اأن تراتبية القيم في الحجاج، اأهم من القيم نف�ضها، لأن درجة قبولها 
والت�ضليم بها تختلف من جمهور لآخر ،فما يميز كل »م�ضتمع ،لي�ض القيم 
التي ي�ضلم بها، بقدر ما يمّيزه ترتيبه لها«)62(. وت�ضتمد قيمة »ال�ضعرية« 
طاقتها الحجاجية من  ثقافة الع�ضر الذي �ضطع فيه نجم ال�ضاعر؛ حيث 
والأم��راء  الملوك  لدى  مرموقة  بمكانة  يحظون  الفحول  ال�ضعراء  كان 
والطبقة الخا�ضة... ولذلك يوؤكد ال�ضاعر هذه  القيمة من خالل ال�ضورة 
البالغية؛ اإذ ادعى اأن ق�ضائده مبتكرة ،من خالل الإلحاح على عذريتها 
)ع��ذارى  منه  بالم�ضتعار  ف�ضرح  الت�ضريحية،  ال�ضتعارة  طريق  عن 
عطاء  اأن  فيها  اّدعى  ثانية  با�ضتعارة  الأولى  ال�ضتعارة  ور�ضح  ال�ضعر(، 
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معنى  وتقوية  العذرية  معنى  لإثبات  )مهورها(،  مهرا  اأ�ضبح  الممدوح 
ابن  فيه  قال  الذي  تمام  اأبي  على  غريبا  ذلك  ولي�ض  المنتظر.  العطاء 
الزيات: »اإنك لتحّلي �ضعرك من جواهر لفظك وبديع معانيك ما يزيد 
ح�ضنا على بهّي الجواهر في اأجياد الكواعب، وما ُيّدخر لك �ضيء من جزيل 
ال�ضاعر  يتجاوز  ثم  الموازنة«)63(.  �ضعرك في  ويق�ضر عن  اإل  المكافاأة 
ذلك ليبالغ في الت�ضديد على هذا المعنى بتوظيف موجه التوكيد، وا�ضم 
ق�ضائده  تفوق  ويوؤكد  حجاجية،  طاقة  المعنى  ليزيد  التف�ضيل)اأغلى( 
الحذف. خالل  من  ن�ضتنتجها  م�ضمرة  مقارنة  في  غيره  ق�ضائد  على 
حيث  نف�ضه؛  البيت  من  الثاني  الم�ضراع  في  اأي�ضا،  ويتكررالحذف، 
يقول: »واإن رخ�ضن غوالي«، وتقديره »واإن رخ�ضن عند غيره غوالي«، 
ليوجه ال�ضاعر الحجاج �ضوب المقارنة بين تلقي ق�ضائده العذارى عند 
الممدوح، وعند غيره. ولعل ال�ضاعر قد اأدرك، في هذه اللحظة، اأهمية 
حجة المقارنة في م�ضار الحجاج، كيما يعّرف ب�ضعريته، ويوؤكد تفوقه في 
�ضاحة القري�ض.فالحجاج »ل يمكنه اأن يتقدم دون ا�ضتخدام المقارنة، 
عالقتها  في  تقويمها  اأج��ل  من  الأ�ضياء  من  كثير  بين  بها  ُنقابل  التي 
ببع�ضها، وبهذا المعنى، فاإن حجج المقارنة يمكن اأن ت�ضنف باعتبارها 
حججا للتعريف، واأي�ضا ا�ضتدلل عن طريق التماثل«)64(، وهذا ما اأكد 
عليه موؤلفا »م�ضنف في الحجاج...«، م�ضيفين اأنه »يمكن اأن تظهر حجة 
المقارنة اأي�ضا من خالل ا�ضتعمال ا�ضم التف�ضيل، الذي يعّبر عن �ضيء 
باعتباره، اإما متفوقا على كل الكائنات التي تنتمي اإلى فئته، واإما بو�ضفه 

ل ُي�ضاهى«)65(. 
الممدوح  ،فاأحياها  �ضرعى  كانت  التي  الآم��ال  ال�ضاعر  وي�ضتدعي 

)البيت الثامن(، ويكررها في البيت العا�ضر:
 ترد الظنون به على ت�ضديقها     ويحّكم الآم������ال في الأم������وال
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هي  فاأ�ضبحت  الآم���ال،  تلك  ط��ال  ال��ذي  التحول  ع��ن  هنا  ويعبر 
المتحكمة في اأموال الح�ضن بن رجاء وعطاياه ،مما يوؤكد تحققها على 
يد ممدوح ي�ضّدق ظنون ال�ضاعر به، فال يخّيب اآماله في اإكرامها البتة. 

ويتاأكد هذا المعنى في البيت الحادي ع�ضر؛ حيث يقول:
اأ�ضحى �ضمّي اأبيك فيك م�ضّدقا        باأج����ّل فائ����دة واأيم�������ن ف����������ال

فقد عاد ال�ضاعر لتقريظ الممدوح، بعدما نال جزيل العطاء، وتلقى 
،بما  الخطاب  لخاتمة  ال�ضتعداد  من  بد  ل  اأنه  فارتاأى  الجوائز،  نفي�ض 
اللتفات  اأ�ضلوب  من  خيرا  يجد  فلم  ن�ضوته،  ويثير  الم�ضتمع،  ي�ضتهوي 
اأن الممدوح ا�ضم على م�ضمى، واأن فيه  من الغيبة اإلى الخطاب ،ليوؤكد 
ماي�ضّدق ا�ضمه من الفعال الح�ضنة، لأن ا�ضمه الح�ضن، ومنه قول الكميت 

ابن زيد الأ�ضدي في الح�ضن بن علي :
وفي ح�ضن كانت م�ضادق ل�ضمه      رئاب ل�ضدعيه المهيمن يراأب)66( 
اأبو تمام ق�ضيدته بت�ضبيه تمثيلي)67(، يح�ضل من خالل  ثم يختم 
البيتين الأخيرين اللذين ُيجمل فيهما م�ضار الحجاج في الق�ضيدة كلها، 

بما ير�ضي الم�ضتمع الفعلي والكوني ،ويحفظ له ماء الوجه، فيقول :
وراأيتني ف�ضاألت نف�ضك �ضيبها         لي ثم جدت وما انتظرت �ضوؤالي
كالغيث لي�ض له، اأُري��َد غمامه          اأو لم ُي�������رد، ُب������ّد من الّتهط��������ال

ويبدو اأن �ضاعر ال�ضنعة اآثر اأن يوظف الت�ضبيه التمثيلي، في الختام، 
وعيا منه بالقوة الحجاجية التي يحظى بها التمثيل في مثل  هذا المقام، 
لأن اآخر ما يقرع اأذن الم�ضتمع يحظى بتاأثير اآكد. ولذلك اأبى  ال�ضاعر 
عليه  اأ�ضبغ  وقد  ف�ضبهه،  العطاء،  الممدوح مجبول على  اأن  يثبت  اأن  اإل 
الذي  الهّطال  له،بالغيث  روؤيته  �ضاعة  �ضوؤاله،  ينتظر  اأن  دون  العطايا 
بين  ال�ضبه  »ت�ضوير  اأن  الجرجاني  اأثبت  وقد  الخالئق.  �ضوؤال  لينتظر 
المختلفين في الجن�ض، مما يحرك ُقوى ال�ضتح�ضان، ويثير الكامن من 
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في  جار  واأ�ضبق  ال�ضاأن،  بهذا  �ضيء  اأخ�ض  »التمثيل«  واأن  ال�ضتطراف، 
البرهان، وهذا ال�ضنيع �ضناعته التي هو الإمام فيها«)68(.

والالفت اأن ال�ضاعر في ا�ضتدعائه للغيث الذي يغيث الأر�ض ويحييها، 
الغيث  على  ،فاأ�ضفى  قبل  من  اأثبتها،  التي  العطاء  �ضفة  ير�ضخ  اأن  اأراد 
الّتهطال التي تحيل على العطاء المتكرر، وزاد هذا المعنى طاقة  �ضفة 
حجاجية بالتو�ضل بالجنا�ض ال�ضتقاقي الذي يتحقق من خالله رد العجز 
العطاء  ل�ضفة  تقوية  ذلك  وفي  �ضوؤالي(،   - )�ضاألت  ال�ضدر)69(  على 
بالتاأكيد على اأنها متجذرة في الممدوح ل طارئة ؛ فالممدوح كثير الكرم، 
اأن يرفع  ُي�ضاأل، والغيث كثير ال�ضّب، ل ينتظر  اأن  با�ضتمرار دون  يعطي 
النا�ض حاجتهم اإليه، ووجه ال�ضبه بينهما �ضورة منتزعة من متعدد ،وهو 
العطاء الفطري الدائم الذي يوجه ال�ضاعر الم�ضتمَع �ضوبه، ويحتّج له في 
الق�ضيدة كلها كيما ُتلبى حاجته، وينال مراده، ويعود محّمال اإلى المراأة 
كما  كان عليها،  والتي  كلها،  اأمواله  اأنفق  بعدما  بها  �ضاءت عالقته  التي 
قال ال�ضاعر، اأن تنتظر خبب الركاب العائدة من �ضاحة الح�ضن بن رجاء.
جوائز  ينال  اأن  الأغاني،  في  ورد  ما  تمام،ح�ضب  اأبو  ا�ضتطاع  وقد 
الح�ضن بن رجاء ؛ اإذ اإنه قام فعانقه، وقال له: ما اأح�ضن ما جلوت هذه 
العرو�ض)70(، ثم اأقام عنده �ضهرين، واأخذ ع�ضرة اآلف درهم، وعطايا 
اأَُخر، على بخل كان في الح�ضن بن رجاء)71(، ما كان لينجلي لول براعة 
مما  التداولي،  والحجاجي  التخييلي  ال�ضعري  بين  التوفيق  في  الطائي 
يوؤكد اأن الخطاب ال�ضعري يقوم على الإثارة والتاأثير، فهو خطاب بالغي 
بالأ�ضا�ض، يخاطب العاطفة قبل اأن يخاطب العقل ،ويعمل على الإطراب 
اإقناعا حقيقيا في  الم�ضتَمع  اإقناع  ين�ضد  الإذع��ان، وقد ل  والحمل على 
به دون  لما جاء  الإذع��ان  ين�ضد حمله على  ما  بقدر  الأحيان،  كثير من 

اإقناع حقيقي)72(. 
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خاتم�������ة:
تمام دليال على قدرة  اأبي  التطبيقية لق�ضيدة  لقد كانت مقاربتنا 

البالغة العربية على التعاطي مع الحجاج، مما يوؤكد اأن :
،والإف��ه��ام،  التبليغ  اآليات  في  تبحث  عامة  بالغة  العربية  البالغة   -
التخييلي و�ضرامة  ال�ضعري  بين جمالية  بالف�ضل  توؤمن  ول  والإقناع، 

التداولي الحجاجي.
بقدرته  ،يتفّرد  الحجاج  �ضروب  من  �ضربا  ال�ضعري  الخطاب  يتعين   -
على التو�ضل بالأ�ضلوب  لتوجيه م�ضار الحجاج، وبالتالي القب�ض على 
الم�ضتمع، وجعله يذعن لما يعر�ض عليه ؛ فالأ�ضاليب البالغية لي�ضت 
مجرد مح�ضنات، تقت�ضر على تو�ضية الق�ضيدة وتنميقها، واإ�ضفاء نوع 
من الرونق عليها، بل اإن الأ�ضلوب البالغي �ضروري لالإثارة والتاأثر في 

كل حجاج.
- تت�ضم الموؤ�ضرات الإيقاعية بطاقة حجاجية ق�ضوى، تتمثل في تحريك 
ت��زاوج  عبر  الم�ضتمع،  انفعالت  ي�ضتدعي  ال��ذي  العاطفي  الحجاج 
الجمالي والإقناعي، وقد تجلى ذلك من خالل ممدوح اأبي تمام الذي 

اعتبر هذه الق�ضيدة عرو�ضا.
- ت�ضطلع ال�ضورة البالغية بدور بارز في الحجاج ؛ فهي تحرك النفو�ض 
فال�ضتعارات  المتكلم.  لأطروحة  لالنقياد  وت�ضوقها  �ضديدا،  تحريكا 
�ضياغة  على  النظير  منقطعة  بقدرة  تحظى  والت�ضابيه  والكنايات 
لال�ضتعمالت  اأو�ضع  اإمكانيات  تتيح  ،لأنها  الآراء  وتغيير  المواقف، 
في  والإف���راط  التعبير  في  للمبالغة  اأرح��ب  مجال  وتف�ضح  اللغوية، 
الت�ضوير القائم على اأ�ضا�ض التخييل،وقد ا�ضتطاع ال�ضاعر، بف�ضلها، 

اأن يبلغ من الممدوح مبلغا عظيما.
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على  ق��وة  لإ�ضفاء  البالغية  ال�ضورة  مع  البديع  اأ�ضاليب  تت�ضافر   -
مع  المعنى،  حيث  من  تت�ضاوق،  حينما  البالغية  فال�ضورة  الحجاج؛ 
اأ�ضاليب البديع التي يختارها ال�ضاعر بدقة، ت�ضتميل الأذهان، وتقوي 

المعاني المق�ضودة، وتقود الم�ضتمع اإلى لإذعان.
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الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط 1، 2004م، �ض 45-44.
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)15( اأبو بكر محمد ال�ضولي، �ضرح ديوان اأبي تمام، �ض 32.                                                                                                        
)16( �ضرح ديوان اأبي تمام، )م.م(، �ض 13.                                                                                                                           

1994م،   ،1 العربي - بيروت، ط  التراث  اإحياء  الأغاني، دار  الأ�ضفهاني،  الفرج  اأبو   )17(
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.Traité de l’argumentation،p :107  )49(
،دار  �ضاكر  محمود  وتعليق  ،قراءة  الإعجاز  دلئل  )471ه�(،  الجرجاني  عبدالقاهر   )50(

المدني - جدة، ط 3، 1992م، �ض 69.                                               
)51( ي�ضير القزويني )739ه�( اإلى وجود نوع ثان من الطباق، ي�ضمى اإيهام الت�ضاد ،ومنه 

هذا البيت لأبي تمام. ُينظر: القزويني، الإي�ضاح، �ض 259-258.          
)52( نعيمة الواجيدي، �ض 13.

.Aristote،Rhétorique ،p :229 )53(
)54( دلئل الإعجاز، �ض 72.                                                                                                                                             

)55( نف�ضه، �ض 70. و ُينظر اأي�ضا ال�ضناعتين، �ض 206-205. 
)56( وفيات الأعيان، �ض 13.                                                                                                                                             
)57( دلئل الإعجاز، �ض 70.                                                                                                                                               
)58( نف�ضه، �ض 71.                                                                                                                                                         

)59( دلئل الإعجاز، �ض 71. 
)60( نف�ضه.                                                                                                                                                                   

)61( عبداهلل �ضولة، الحجاج في القراآن،من خالل اأهم خ�ضائ�ضه الأ�ضلوبية،دار الفارابي، 
بيروت - لبنان، ط 2، 2007م، �ض 563 بت�ضرف قليل.                      

 .Traité de l’argumentation ،p :109 )62(
)63( وفيات الأعيان، �ض 16.                                                                                                                                              

.Traité de L’argumentation،p :326 )64(
.Ibid،p :331 )65(

)66( ديوان الكميت ،جمع و �ضرح و تحقيق محمد نبيل طريفي، دار �ضادر - بيروت، ط 1، 
2000م، �ض 524.                                                        

اأو  الكالم  من  جملة  من  يح�ضل  و  ال�ضريح،  الت�ضبيه  عن  يختلف  التمثيلي  الت�ضبيه   )67(
جملتين اأو اأكثر، ُينظر اأ�ضرار البالغة، �ض 108.                              

)68( عبدالقاهر الجرجاني، اأ�ضرار البالغة، �ض 131. 
اأبهة ،ويك�ضوه رونقا وديباجة،  اأي�ضا الت�ضدير، ويك�ضب البيت الذي يكون فيه  )69( ي�ضمى 

ويزيده مائية وطالوة ،ُينظر العمدة، ج 2، �ض 3.                             
)70( الأغاني، ج 16، �ض 532. 

)71( نف�ضه. 
)72( �ضامية الدريدي، درا�ضات في الحجاج، �ض 6-7 بت�ضرف.
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العوامل املجازية امل�شرتكة

يف �شوء م�شائل علم البيان

�صعود بن حامد ال�صاعدي)*(

مدخــــل:
ي�ستـند هذا البحث على فكرة التفاعل مع الكون واالندماج فيه من 
البالغي  بمفهومه  البيان  علم  �سوء  في  الحياتية،وذلك  التجربة  خالل 
المتاأّخر، ولهذا التفاعل �سور �ستى تاأتي �سمن عوالم مجازية متوازية، 
التجربة  خاللها  من  وتت�سّكل  مترابطة  عوالم  ثالثة  على  منها  نقت�سر 
العوالم  وهذه  الفن،  وعالم  الحلم  وعالم  الطفولة  عالم  هي  االإبداعية 
في اأ�سا�سها تقوم على ت�سّورات ن�سقية تعّبر اللغة من خاللها عن عالم 
ذلك  كل  في  وهي  المبا�سر،  الواقعي  التعبير  عن  مغاير  ب�سكل  الواقع 
اأمرين  اإلى  ت�ستند على المخيلة ولغة المجاز، ومن هنا تح�سن االإ�سارة 
فيما يخ�ّص عوالم المجاز، وباالأخ�ص اال�ستعارة بو�سفها جوهر المجاز 

في اأكثر تجلياته، حيث تختلف النظرة اإليها وفًقا لروؤيتين:
1 - الر�ؤية المو�ضوعية: وترتكز على ت�سّور يف�سل بين اللغة والعالم، 
فهي ترى العالم مو�سوًعا خارجيًّا واال�ستعارة تعبيًرا لغوًيا عن تداخل 
اأ�سياء هذا العالم من خالل لغة يتم فيها ا�ستعمال اللفظ في غير ما 
و�سع له على �سبيل النقل لعالقة الم�سابهة، وهذه الروؤية هي ال�سائدة 

)*( أستاذ مساعد بقسم البالغة والنقد - كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى.
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العربي،  البالغي  الدر�ص  في  �سائدة  هي  كما  اأر�سطو،  بالغة  منذ 
ويعّبر عنه تعريف الرماني لال�ستعارة في قوله: »تعليق العبارة على 
غير ما و�سعت له في اأ�سل اللغة على جهة النقل لالإبانة«)1(، ففي 
التعبير بالنقل ما ي�سير اإلى اأّن اللفظ المنقول ُيعّبر، في اال�ستعارة، 

عن مو�سوع لي�ص له، وذلك بعد نقله عن مو�سوعه االأ�سلي.
2 - الر�ؤية التجريبية: وهي نظرية اال�ستعارة الت�سورية، التي طرحها 
اليكوفوجون�سون في كتابهما )اال�ضتعارات التي نحيا بها(، وت�ستند 
اإنتاج  ثم  بها  واالندماج  العالم  اأ�سياء  مع  الحياتية  التجربة  على 
اال�ستعارة  فتكون  متكاملة،  بنية  ذات  ن�سقية  ا�ستعارية  ت�سّورات 
ومجال  مجال  بين  يحدث  الــذي  الربط  وفي  الت�سّور،  في  حينئذ 
اآخر، ب�سرف النظر عن الم�سابهة، ثم ياأتي التعبير اال�ستعاري على 

م�ستوى اللغة تبًعا لذلك.
هذا  في  يهم  ما  فــاإنَّ  الروؤيتين،  هاتين  من  اأّي  اإلــى  انحياز  ودون 
التي من �ساأنها  التي تحدث بين المجاالت،  البحث هوهذه االرتباطات 
اأن تجعل م�ساحة اال�ستعارة، والمجاز ب�سكل عام، قابلة لالت�ساع والتمّثل 
االأخرى، وفي  الحقول  اللغوية من  اللغوية وغير  التحققات  على م�ستوى 

هذا تحقيق لالندماج في العالم والتفاعل معه.
كما اأّن ما يهم من جانب اآخر هوتلك النقطة االأ�سا�سية التي تتفق 
العالم  في  االأ�سياء  »اأّن  وهي:  والتجريبية،  المو�سوعية  الروؤيتان،  فيها 
تلعب دوًرا في تقييد ن�سقنا الت�سّوري، اإال اأنها ال تلعب هذا الدور اإال عبر 
اأخرى،  اإلى  ثقافة  من  �ستختلف   -  1 فالتجارب:  وبهذا  معها،  تجربتنا 
و2 - قد يتوقف فهمنا لنوٍع منها على نوٍع اآخر، اأي اأّن تجاربنا قد تكون 

ا�ستعارية من حيث طبيعتها«)2(.



سعود بن حامد الصاعدي
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

201

جـــــذور

ولعل هذا هو ال�سبب في اأّن ال�سور المجازية ،كما يرى عبدالوهاب 
بالنماذج  مرتبطة  وهي  االإدراك،  عملية  من  اأ�سا�سي  »جزء  الم�سيري 

المعرفية واالإدراكية وروؤية الكون وخير و�سيلٍة للتعبير عنها«)3(.
في  مفتاح  يرى محمد  كما  االإن�سان،  هــواأّن  النظر  هذا  يعزز  ومما 
نظرية االإطار)4( »ال يفّكر في فراغ اأو من فراغ، واإنما يعي�ص في كون عبارة 
عن عدد من المنظومات الم�ستقلة في وجودها من جانب، والمتداخلة 
اإال  الم�ستقلة  المنظومات  هذه  وما  اآخــر،  جانٍب  من  وظائفها  اأداء  في 
مجموعة من االأطر المرئية اأوغير المرئية لالأ�سياء المح�سو�سة والمعاني 
المجردة الم�ستخل�سة من خبرة ح�سية �سابقة اأوالمرتبطة وظيفًيا باإطاٍر 
ح�سّي ما«)5(، وعلى هذا فالعوالم المجازية لي�ست اإال منظومات ت�ستند 
المح�سو�سة  لالأ�سياء  المرئية  اأوغير  المرئية  االأطر  من  مجموعة  على 
والمرتبطة  والخبرات  التجارب  من  الم�ستخل�سة  المجردة  والمعاني 
باإطار ما، �سواء كان هذا االإطار يمّثل عالم الطفولة، اأو عالم الحلم، اأو 

عالم الفن، اأو اأية عوالم اأخرى.
التي  المتوازية  العوالم  بين  الربط  في  �سنعتمد  االأ�سا�ص  هذا  على 
تن�سوي تحت مظلة المجاز،باعتبارها تعّبر عن العالم بلغة مجازية عن 
تركيب  على  ي�ستـند  الذي  عالمها  لها  فالطفولة  بها،  خا�سة  ت�سّورات 
المح�سو�سات وفًقا لمخيلة خ�سبة اأقرب اإلى ما يحدث في اأفالم الر�سوم 
المتحركة، والحلم له نظامه الرمزي والداللي الخا�ص، والفن له رموزه 
ولغته التي تختلف عن لغة الواقع المن�سبطة بالعقل، و�ستكون الدرا�سة 
في �سوء علم البيان، بمفهومه البالغي المتاأخر، بحكم اأّنه العلم الذي 
يدر�ص اللغة المجازية بدًءا من اأقّل م�ستوياتها حيث الت�سبيه، و�سواًل اإلى 
بها  تكتمل  التي  والكناية  التمثيل  اإغفال  دون  اال�ستعارة،  حيث  اأعالها 

الروؤية البالغية في التعبير عن العالم واالندماج فيه والتفاعل معه.
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ثانًيا: مفهوم البيان �م�ضتوياته � عالقته بالعوالم المجازية:
اأ - مفهوم البيان �م�ضتوياته:

اإّما معرفي  فهو  وتناوله،  اإليه  النظر  بح�سب  البيان  يختلف مفهوم 
في  كلّية  طريقة  البيان  ترى  التي  ال�ساملة  المعرفية  بالروؤية  يعني  عام 
فهم االأ�سياء عن طريق رموزها وعالماتها وما تدّل عليه، اأو لغوي يحتكم 
اإلى اللغة المنطوقة في االإبانة عن المعاني، اأو بالغي يهتم بم�سائل علم 
ومجاز  وتمثيل  ت�سبيه  من  المعروف،  البالغي  الت�سنيف  ح�سب  البيان 

وكناية.
اإلى  اأ�سار  البيان على يد الجاحظ معرفًيا �ساماًل حين  بداأ مفهوم 
انح�سر،  ثم  لفظ)6(،  وغير  لفٍظ  من  المعاني  على  الــدالالت  اأ�سناف 
ا، ف�سار يعني البيان اللغوي، اإلى اأن �سار، فيما بعد، علًما  على يده اأي�سً
ح ذلك الدكتور  يدر�ص �سمن علوم البالغة، بح�سب منهج ال�سكاكي، يو�سّ

محمد العمري بقوله:
داخل  والالحق  ال�سابق  اأمــر  في  الح�سم  ال�سهل  من  يكون  ال  »قــد 
ذهن الجاحظ: هل فّكر اأوال في المقام الخطابي ثم حاول تاأطيره داخل 
مفهوم البيان، اأم اإن البيان بمعناه المعرفي العام هو المنطلق لتفكيره، 
اإلى  فيه  فاحتكم  باللغة،  البيان  اإال  منه  يبق  لم  و�ساق حتى  انح�سر  ثم 

المقام«)7(.
ثم ي�سير في ال�سياق نف�سه اإلى اأّن الجاحظ قرئ من قبل البيانيين 
قراءة �سمنية تمّثل احتجاًجا على مفهوم البيان عنده، وذلك بتعوي�سه 
»بمفهوم �سّيق هوعلم البيان بالمفهوم الذي حّدده ال�سكاكي وثّبته من 

جاء بعده«)8(.
ومع اأننا نختلف  مع الدكتور العمري في و�سف موقف البالغيين من 
االحتجاج على ال�سكاكي)9(، اإال اأّن التتّبع التاريخي لمفهوم البيان يوؤّكد 
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اأّنه �سار في تدّرج من الكل اإلى الجزء، ومن العام اإلى الخا�ص،وبالتالي 
الدائرة  �سعة،اإلى  االأقــل  الدائرة  اإلــى  االأو�سع  الدائرة  من  انتقل  فقد 

االأ�سيق، وذلك على يظهر في ال�سكل التالي:

وفي درا�ستنا هذه ننطلق من المفهوم البالغي المتاأّخر، والغاية اأن 
العلم  الر�ؤية لت�ضمل عوالم مجازية متوازية تلتقي داخل هذا  تّت�ضع 
حب الذي ي�سمل الجانب اللغوي  اإليه اأفقه الرَّ البالغي لتت�سع به فتعيد 
والجانب المعرفي، وبذلك نكون، وفًقا لهذا الت�سّور، قمنا بعك�ص اتجاه 
اإلى بيان الجاحظ االأّول، على  ال�سير التاريخي بدًءا من بيان ال�سكاكي 

هذا النحو:

وهذا يقت�سي البدء ،في بحثنا هذا ،بمفهوم علم البيان عندال�سكاكي 
�سراح  اأبــرز  القزويني،  الخطيب  عند  ورد  كما  فهو  بعده،  جــاء  ومــن 
اإيــراد المعنى الواحد بطريقة مختلفة في  ال�سكاكي: »علم يعرف به 

��ضوح الداللة عليه«)10(.
فمن الوا�سح اأّن محور هذا البيان، بح�سب هذا المفهوم، هوال�سور 
التي تختلف على المعنى الواحد تعبيًرا عنه، فاإذا و�ّسعنا النظر اإلى هذا 

بيان
 بالغي

بيان
 بالغي

بيان
لغوي

بيان
لغوي

بيان
معرفي

بيان
معرفي
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)المعنى( اأمكن اأن ن�سع مكانه )الت�سّور الذهني(، كما اأمكننا اأن ننظر 
اإلى ال�سور المختلفة بات�ساع لتحل محلها العوالم المجازية، كالطفولة 

والحلم والفن.
ب - العوالم المجازية � عالقتها بم�ضائل البيان البالغي تفاعاًل كونيًّا:
على  بالوقوف  نعنى  حيث  البحث،  هذا  اإلى  االأّول  مدخلنا  هو  هذا 
العوالم المجازية، ونقت�سر فيها على هذه العوالم الثالثة لما بينها من 
اإلى التجربة االإن�سانية فيما يتعّلق باالإبداع، حيث  رباط بو�سفها تنتمي 
ينمو عالم المبدع بتدّرٍج بدًءا بالطفولة، واإفادة من الحلم في التجربة 

النف�سية، و�سوال اإلى عالم الفّن في ف�سائه المجازي االأو�سع.
اإذ  بالكون؛  �االندماج  التفاعل  الثاني، فهو من جهة  المدخل  اأّما 
هو  كما  التدّرج،  على  مبنيٌّ  البيان  م�سائل  ت�سنيف  اأن  مالحظة  يمكن 
فم�سائل  درا�ستها،  ب�سدد  نحن  التي  العوالم  بين  الــتــدّرج  في  الحال 
البيان، كما هومعلوم، تبداأ بالت�سبيه طرًفا، فالتمثيل، فالمجاز:)المر�سل 
واال�ستعارة(، فالكناية في الطرف االآخر المقابل للت�سبيه، ونعني بهذا 
التدّرج وفًقا لت�سنيف الدر�ص البالغي في تناولها ،حيث يبداأ البالغيون 

بالت�سبيه وينتهون بالكناية.
وبالنظر اإلى حركة تفاعل هذه العنا�سر البيانية مع الواقع الخارجي، 
اأي مع معطيات الكون، نجد الت�سبيه عبارة عن عقد مقارنة بين االأ�سياء؛ 
على  محافًظا  يظلُّ  بل  والكائنات  االأ�سياء  بين  الحدود  يلغي  »ال  فهو 
تمايزها وانف�سالها«)11(، ذلك اأّنه »يفيد الغيرية وال يفيد العينّية ويوقع 
االئتالف بين المختلفات وال يوقع االتحاد«)12(، وقد عّد جابر ع�سفور 
االأ�سياء  مع  التفاعل  عدم  من  واالنف�سال  التمايز  على  المحافظة  هذه 
النظر  ينعم  من  اأّن  غير  الكون،  مع  التفاعل  عدم  وبالتالي  والكائنات، 
يرى اأن الت�سبيه بمثابة الخطوة االأولى في هذا التفاعل �ساأنه �ساأن الطفل 



سعود بن حامد الصاعدي
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

205

جـــــذور

حين يتعّرف على االأ�سياء ويقارن بينها، كما اأّن م�ستويات الت�سبيه تعك�ص 
جوهر  في  المجاز،  اإلى  االأمــر  ي�سل  اأن  اإلى  التفاعل،  في  التدّرج  هذا 
اإلى  ينفذ  ثم  الكامل،  والتفاعل  واالتحاد  التمازج  يتم  اال�ستعارة، حيث 
الكناية في الطرف االآخر لت�سبح دلياًل من جهة، ومحاًل لتفاعل االأفكار 

مع الكون حين ترتدي االأ�سياء وتعّبر بها عن المعاني .
 ويمكن ر�سد حركة هذا التفاعل من خالل التدّرج االآتي:

العطاء«، ففي  ل، نحو: »زيد كالبحر في  المف�ضّ المر�ضل  الت�ضبيه   - 1
هذا المثال تبدو العبارة في اأو�سح اأ�سكال التمايز واالنف�سال، وهي 
خطوة اأولى في التعّرف على العالقات بين االأ�سياء كما هي طريقة 

الطفل في التعّلم واالكت�ساف.
وهنا  العطاء(،  في  بحر  )زيــد  نحو:  ل،  المف�ضّ الموؤكد  الت�ضبيه   -  2
يقترب الطرفان قلياًل مع بقاء التمايز واالنف�سال، وتعد هذه خطوة 

ثانية في االقتراب من االأ�سياء في عالم الطفولة.
هذا  وفي  بحًرا(،  يحاكي  )زيٌد  نحو:  المجمل،  المر�ضل  الت�ضبيه   -  3
وهو  ال�سبه،  وجــه  حــذف  ب�سبب  اأكثر  الطرفان  يقترب  الم�ستوى 

الرابط بين ال�سيئين، ففي حذفه مقّدمة العتبارهما �سيًئا واحًدا.
4 - الت�ضبيه الموؤكد المجمل، وهو البليغ)13(، نحو: )زيد بحر(، وهنا 
اأكثر  الفروق  تتقل�ص  وبذلك  التما�ص،  حّد  اإلــى  الطرفان  يقترب 

وي�سبحان على بعد خطوة من االندماج واالتحاد.
الحالة  هذه  وفي  بحًرا(،  )راأيــت  نحو:  الت�ضريحية،  اال�ضتعارة   -  5
يحدث االتحاد واالندماج في �سورته الكاملة، غير اأن هذا النوع من 

اال�ستعارات يغّيب �سورة التفاعل واأن�سنة االأ�سياء اإلى حّد ما .
اال�ضتعارة المكنية، نحو: )غ�سب البحر( و)ابت�سم الربيع(، وفي   - 6
تعّد  �لهذا  الكون،  مع  االإن�ساني  التفاعل  �سورة  تظهر  النوع  هذا 
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بين  التفاعل  درجــة  بيان  في  المثلى  ال�ضورة  المكنية  اال�ضتعارة 
االإن�ضان �الكون.

7 - الكناية، نحو: )زيد كثير الرماد(، وهنا تنزاح ال�سورة من الذات 
)زيد( اإلى المو�سوع )الكرم(، فتنتقل على اإثر ذلك حركة االندماج 
فالكرم،  والمو�سوعات،  المعاني  اإلى  الذوات  من  الكوني  والتفاعل 
تتمّثل في )كثرة  الواقع  المعاني، يرتدي �سورة من  وهو معنى من 

الرماد( اأو )جبن الكلب( اأو )هزال الف�سيل(.
ا  اأي�سً اإبراز التفاعل من زاوية اأخرى  كما نلحظ في جانب الكناية 
هي ر�ضد االأ�ضياء �الكائنات �ا�ضتثمارها في اإثبات المعاني �تقديمها 

�ضاهًدا عليها �دلياًل على االإثبات)14(.
اإلى  وتتدّرج حتى ت�سل  تترّقى  البيان  اأّن م�سائل  �سبق  فنلحظ مما 
اال�ستعارة  مالحظة  يمكن  اال�ستعارة  باب  وفي  اال�ستعارة،  في  ذروتها 
يمكن  اأو�سع  حالة  لتنتج  والتمثيل  اال�ستعارة  بين  تجمع  التي  التمثيلّية 
لت�سمل  تمتّد  اال�ستعارة  وهذه  الواقعي،  للعالم  موازًيا  عالًما  اعتبارها 
اعتبار  يمكن  وبهذا  والفن،  والحلم،  الطفولة،  كعالم  مختلفة  عوالم 
عن  للتعبير  يّت�سع  الذي  االأكبر،  المجاز  اأ�سل  هي  التمثيلّية  اال�ستعارة 
العالم الواقعي بعالم مجازّي مواٍز ونظير، كما هوالحال بالن�سبة للعوالم 
التي �ستتناولها هذه الدرا�سة، وهذا يتطّلب الوقوف مع اأهم م�سائل علم 

البيان التي يمكن ا�ستثمارها في هذا ال�ساأن.
والتمثيل  المجاز  على  تدور  العلم  هذا  م�سائل  اأّن  عبدالقاهر  يرى 
والكناية ، وهذه الم�سائل الكبرى لم تكن كذلك اإال الأّنها قابلة لالت�ساع، 
تعّبر عّما  اأن  لها  يتاح  تعبير عبدالقاهر)15(، حين  اإلى غاية كما هو  ال 
هو اأو�سع من ال�سورة في عبارة لغوية، كالتعبير عن حالة، اأو م�سهد، اأو 

حها فيما يلي: عالم، نو�سّ
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اأ - عبارة: نحو: »راأيُت بحًرا«،  تريد رجاًل كريًما.
فيه مقابلة  يتّم  التمثيلي، حيث  الت�سبيه  ال�ساأن في  حالة: كما هو   - ب 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  {ژ  تعالى:  قــولــه  نحو  بحالة،  حــالــة 
ک ک گ گ گگ} ]الجمعة: 5[.

تعالى: {ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ج - م�سهد: نحو قوله 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ} ]المائدة: 31[.

اأو  الواقع،  تقابل  م�ساهد  من  الطفولة  عالم  في  يحدث  كما  عالم:   - د 
عالم الحلم في م�ساهده الرمزية، اأوعالم الفن في عوالمه الرمزية 

المتعددة ،و هي مو�سع هذا البحث .
و من الجدير هنا تو�سيح الترّقي ال�سابق ،بغية اإح�ساره في الذهن 

،من خالل الر�سم التخطيطي االآتي :

بناء على هذا الت�سّور يت�سع اإطار علم البيان وي�سبح المجاز، بما 
في ذلك اال�ستعارة، اآلّية تفكير يتعلق بالت�سّور الذهني ويتجاوز التحقق 
وجون�سون  اليكوف  يرى  كما  اأو  لغوية،  غير  اأخرى  تحققات  اإلى  اللغوي 
الت�سورية«)16(، كما  اال�ستعارية هي تجّل �سطحي لال�ستعارة  »اللغة  اأنَّ 
)�سمن  لغوًيا  تتحقق  اآلّية  »ت�سبح  الت�سّور  هذا  بح�سب  اال�ستعارة،  اأّن 
العالم  واإدراك  فهم  في  عنها  غنى  ال  واأّنه  لغوية(  غير  اأخرى  تحققات 
ذهن  يعزل  الذي  »الت�سّور  يدح�ص  ذلك  اأّن  كما  ذهنًيا«)17(،  وتمثيله 
االإن�سان وج�سده عن باقي عنا�سر العالم الخارجي، ويق�سي من االعتبار 

عالمم�سهدحالةعبارة
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وبالتالي  وفهمه،  العالم  تنظيم  في  والثقافة  والخيال  الج�سد  فاعلية 
اإعطائه معنى«)18(.

اعتبار  اإلى  باالإ�سافة  اللغوية،  غير  التحققات  اإلى  بالنظر  ولعلنا 
من  اقتربنا  قد  الذهني  الت�سّور  تحقيق  في  والخيال  الج�سد  فاعلية 
اأّن  بحكم  المجاز،  خــالل  من  وذلــك  بينها،  والربط  االأخــرى  العوالم 
الواقع  لعالم  موازًيا  عالًما  لنف�سه  يبني  اال�ستعارة،  وباالأخ�ص  المجاز، 
يت�سّكل من خالله ت�سّور خا�ص وفًقا لنظام معّين، وتاأتي العوالم الثالثة 
)الطفولة - الحلم - الفن( لتمّثل عالما موازًيا م�سترًكا بمحاذاة الواقع، 
ويمكن مالحظة اأن علم البيان باعتماده على المخيلة ولغة ال�سور يعّد 

الميدان المنا�سب لدرا�ستها في �سوء الم�سائل التي �سلف ذكرها.
وعند اإنعام النظر في هذه العوالم الثالثة يظهر اأّن عالم الطفولة 
هوالعتبة االأولى للتفاعل مع العالم الواقعي من طريق الح�ّص واكت�ساف 
مو�سوعات العالم، ولهذا فلغته الت�سويرية، قيا�ًسا بالحلم والفن، اأب�سط 
واأقّل تعقيًدا، وتتنا�سب معه لغة التمثيل، اأما عالم الحلم فحلقة و�سطى 
بين عالمي الطفولة والفن، وهو خطوة الحقة توغل اأكثر في االندماج، 
عالم  ياأتي  ثم  العنا�سر،  فيها  تتحد  ا�ستعارية  الحلم  لغة  جاءت  ولهذا 
الفن، وهو اأكثر تعقيًدا واأعمق تركيًبا، حيث تتحد فيه الم�سائل تمثياًل 
وا�ستعارًة وكنايًة، بما يوؤكد ا�ستناد الفن على لغة الطفولة وذاكرتها، كما 
ي�ستند على طريقة الحلم في التعبير عن م�سامينه، وفي هذا ما يوؤكد 
االرتباط الوثيق بين هذه العوالم الثالثة ب�سبب اتكائها مًعا على عالم 

الخيال الرحب.
ثالًثا: عالم الخيال �اختزان ال�ضور:

ُتَعدُّ ملكة التخّيل من اأهم الملكات التي ي�ستطيع من خاللها المرء 
»مكّوٌن  الجانب  هذا  من  فالخيال،  الواقع؛  حــدود  خــارج  عالم  تاأليف 
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للتعبير عن التجربة االإن�سانية في هذا الكون، ولجعل االإن�سان  جوهري 
الوقوف على مفهوم  كان البد من  ولهذا  ويهيمن عليه«)19(،  فيه  يعي�ص 
الواقع  من  ينتخبها  التي  ال�سور  في  عمله  وكيفية  وعنا�سره،  الخيال 
في  ذلك،  بيان  يلي  وفيما  واإنتاجها،  ال�سور  تاأليف  وطريقة  الخارجي 

النقاط االآتية:
اأ - مفهوم الخيال �طبيعته: 

يرى جابر ع�سفور اأن ا�ستخدام كلمة خيال ي�سير اإلى »القدرة على 
اأن  الح�ّص«)20(، كما يرى  الأ�سياء غابت عن متناول  تكوين �سور ذهنية 
هذه القدرة لي�ست مح�سورة في ا�ستعادة ال�سور كما هي في الواقع، اإذ 
تتجاوز اال�ستعادة اإلى تركيب عالم جديد وت�سكيله، حيث »تمتد فاعليتها 
اإلى ما هواأبعد واأرحب من ذلك، فتعيد ت�سكيل المدركات، وتبني منها 
عالًما متمّيًزا في جدته وتركيبه، وتجمع بين االأ�سياء المتنافرة والعنا�سر 
المتباعدة في عالقات فريدة، تذيب التنافر والتباعد وتخلق االن�سجام 

والوحدة«)21(.
اأعــنــاق  بين  الجمع  ف�سيلة  على  قــبــُل  مــن  عبدالقاهر  ـــد  اأّك وقــد 
ن�سب  معاقد  االأجنبيات  بين  والعقد  ربقة  في  والمتباينات  المتنافرات 
و�سبكة)22(؛ وهو ما يمنح الخيال قدرته على التغلغل في بواطن االأ�سياء 
والّربط بين مفردات الكون، اأوباالأ�سح الك�سف عن الخيوط الخفية التي 
ال�سعري،  الفّن  ُعدَّ  متكاملة؛ولذلك  وحدة  في  وعنا�سره  الكون  تربط 
واأعمق  الب�سرية  التجارب  عن  التعبير  على  اأقــدر  الخيال،  على  القائم 
من التاريخ؛ »الأّنه يك�سف عن جواهر االأ�سياء وحقيقتها وي�سمن وحدتها 
والتجارب  االأحـــداث  ير�سد  الــذي  التاريخ  بخالف  وان�سجامها«)23(، 
الب�سرية كما حدثت في الواقع، فيك�سف عن �سيرورتها الزمنية ولكنه ال 

يك�سف عن جوهرها.
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الذي  كولريدج  االإنجليزي  للناقد  نتعّر�ص  اأن  هنا  المنا�سب  ومن 
ا؛ ف�ساغ نظريته عن الخيال، حيث ذكر اأثره  اأولى الخيال اهتماًما خا�سّ

العميق، وذكر اأق�سامه وفّرق بينه وبين التوّهم)24(، يقول:
ا اأو ثانويًّا، فالخيال االأولّي: هو في  »اإنني اأعتبر الخيال اإذن: اإّما اأّوليَّ
التي تجعل االإدراك االإن�ساني ممكًنا،...،  اأو االأولية  راأيي القوة الحيوية 
اأما الخيال الثانوي: فهو في عرفي �سدى للخيال االأولّي، غير اأّنه يوجد 
مع االإرادة، وهوي�سبه الخيال االأّولي في نوع الوظيفة التي يوؤديها، ولكنه 
يختلف عنه في الدرجة وفي طريقة ن�ساطه، اإّنه يذيب ويال�سي ويحّطم 
اأي  على  فاإّنه  العملية،  هذه  له  تت�سّنى  ال  وحينما  يخلق من جديد،  لكي 
حال، ي�سعى اإلى اإيجاد الوحدة، واإلى تحويل الواقع اإلى المثالي، ...، اأّما 
التوّهم فهو على نقي�ص ذلك؛ الأّن ميداَنُه المحدوُد والثابُت، وهولي�ص اإال 
بالظاهرة  وت�سّكل  والمكان،  الزمان  قيود  من  تحّرر  الذاكرة  من  �سرًبا 

التجريبّية لالإرادة التي نعّبر عنها بلفظ االختيار«)25(.
يتوّقف  ال  منتج  نظاٌم  اأّنــه  للخيال  الروؤية  لهذه  وفًقا  الوا�سح  فمن 
على النقل الفوتوغرافي، بل يتجاوزه اإلى اإيجاد عالم له نظامه الخا�ص 

بمحاذاة العالم المو�سوعي الخارجي .
بالحوا�ص  ــدًءا  ب النف�ص  قــوى  مكّونات  على  الخيال  ملكة  وترتكز 
و»يمكن  المفّكرة،  بالقوة  وانتهاًء  الم�سترك،  بالح�ّص  مروًرا  الظاهرة، 
ترتيب هذه القوى على هذا النحو: القوة المفكرة، القوة الذاكرة، القّوة 
الحافظة، القوة الخيالة، القوى الظاهرة التي هي الحوا�ّص«)26(، حيث 
نلحظ اأّنه ترتيٌب يبداأ باالأعمق حتى ينتهي اإلى الحوا�ص الظاهرة، وفيما 

يلي بيان ذلك، في الفقرة التالية.
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ب - مكّونات الخيال:
يقودنا ما �سبق اإلى الوقوف على مكونات قوى النف�ص بو�سفها ذات 
اأثر فاعل في اإنتاج ال�سورة الخيالية، حيث يتم ذلك عبر منظومة من 
القوى التي تف�سي فيه كل قوة اإلى االأخرى حتى ينتهي االأمر اإلى اإنتاج 

ال�سورة،  وهذه القوى تنق�سم في اأ�سا�سها اإلى ظاهرة وباطنة:
الخارجي  العالم  تبا�سر  التي  بالحوا�ص  وتتعلق  الظاهرة:  القوى   -  1
وتلتقط منه الم�ساهد، وعن طريق هذه القوى يتم جلب مادة ال�سور 

والعوالم الموازية من الخارج.
الذي  الم�سترك  بالح�ص  بــدًءا  القوى  ببقية  وتتعلق  الباطنة:  القوى   -  2
ي�ستقبل ال�سور من الخارج، ثم ت�ستقبلها المخيلة، ومنها اإلى الحافظة، 
اإلى القوة المفّكرة  اأثناء االإنتاج، ثم  اإلى الذاكرة التي ت�ستدعيها  ثم 

التي من خاللها يتّم تركيب ال�سورة في تفا�سيلها وجزئياتها.
من هنا يمكن مالحظة اأّن العوالم التي ترتكز على الخيال تختلف 
على  ترتكز  الطفولة  عالم  ففي  ورتبتها،  لم�ستواها  بالن�سبة  بينها  فيما 
العالم المح�سو�ص اأكثر، وت�ستثمر الحوا�ص الظاهرة في ت�سكيل �سورها، 

ثم تخزينها في الحافظة لزمن الن�سج.
الحوا�ص  تلتقطه  ما  انعكا�ص  اإلــى  ذلك  فيتجاوز  الحلم  عالم  اأّمــا 
من الواقع في �سورة حلمية يتم ا�ستدعاوؤها من الحافظة اإلى الذاكرة، 
اأن يكون  ثم تتم عملية القلب والتحويل واالإنتاج في م�سهد حلمي، دون 

للمفّكرة التي هي جزء من الوعي اأثٌر في ت�سكيل ال�سورة.
با�ستعمال  يبداأ  اأعمق، حيث  درجة  اإلى  الفن  عالم  ي�سل  في حين 
الحوا�ص، ثم حفظ ال�سور في الذاكرة زمًنا، ثم ا�ستدعاوؤها من الذاكرة، 
بالمعنوي،  المح�سو�ص  تربط  التي  المفّكرة  خــالل  مــن  ت�سكيلها  ثــم 

وت�ستبطن المعاني الخفّية في �سور االأ�سياء.
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وعليه يمكن ترتيب هذه العوالم في م�سار تدّرجي على هذا النحو:

نلحظ مما �سبق اأّن التجربة الفنّية، بالمعنى االإبداعي، ترتكز على 
هذا التدّرج، حيث ت�ستثمر عالم الطفولة وعالم الحلم مًعا، فالطفولة هي 
الذاكرة االأولى للمبدع، والحلم هوالعالم النظير الذي ي�ستطيع من خالل 
االإفادة من طرقه  تقدير  اأقّل  اأوعلى  االإبداعي،  ي�سنع عالمه  اأن  رموزه 
اأواًل، كما يوؤكد رحابة  التعبيرية، وهذا يوؤكد االرتباط بين هذه العوالم 
علم البيان بم�سائله على الربط بين هذه العوالم، حين نجعل م�سائله، 
اآلّيات ال�ستثمار ما  الكناية(  ا )التمثيل - اال�ستعارة -  الكبرى خ�سو�سً
في الكون من معالم وم�ساهد في التعبير عن التجربة االإن�سانية، وهوما 
يحقق لهذا العلم كونّيته باعتبار هذه الم�سائل، من الحقل البالغي، هي 
المعنية بالخيال الذي يتم عن طريقه االندماج في الكون والتفاعل معه، 
ا بالفكر االإبداعي الذي  وبذلك ي�سبح هذا العلم - علم البيان - معنيًّ

يك�ضف �يكت�ضف ما في الكون بعد االندماج �التفاعل.
رابًعا: العوالم المجازية الم�ضتركة:

يجدر فيما يخ�ص هذه الفقرة اأن ن�سير، في البدء،اإلى فكرة العوالم 
وباالإن�سان  االإن�ساني،  بالوجود  تتعلق  اأ�سا�سها، وهي فكرة  المجازية من 
بالعوالم  التعبير  جــاء  هنا  ومــن  الطبيعة،  لعالم  مــتــجــاوًزا  بو�سفه 
ا في الفّن الذي يتعلق بعالم االإن�سان الداخلي الذي  المجازية، خ�سو�سً

فنحلمطفولة
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التعبير  المجاز في  ي�ستثمر  اآخر، وهوما جعله  اإلى عالم  ويت�سّوف  يحّن 
التي  المجازية  العوالم  فكرة  جاءت  اأن  فكان  الداخلي)27(،  عالمه  عن 
اأثمر ذلك عن  الواقع الإ�ساءته ومحاولة فهمه، وقد  اإ�سقاطها على  يتم 
الفن ب�سكل عام، واالأدب ب�سكل  العوالم المجازية في  توظيف عدد من 
خا�ص، ومن هذه العوالم، على �سبيل المثال، عالم الجن وعالم الجنون 
وعالم الحيوان وعالم الحلم، وكل هذه العوالم ت�سلح اأن توظف رمزًيا 
الدرا�سة  هذه  اأّن  بيد  اأ�سراره،  وا�ستبطان  الواقع  م�سكالت  عن  للتعبير 
�ستقت�سر، فقط، على ثالثة عوالم بينها ترابط وتدّرج في النمو، وهي 

تنمومن طريق الترّقي ،كما �سلف ،من االأب�سط اإلى االأكثر تعقيًدا.
يعك�ص هذا الترّقي من الطفولة اإلى الفّن نموالتجربة االإبداعية في 
الفرد مع مخيلة  فيه مخيلة  تتاآزر  كوني، حيث  اجتماعي  اإن�ساني  �سياق 
وذلك  مًعا،  وال�سعور  الفكر  عن  الكون  بمفردات  التعبير  في  الجماعة 
الروؤية  بها  تت�سّكل  مترابطة  وحــدة  الثالثة  العوالم  هــذه  من  مايجعل 
وعالًما  بل  نف�سه،  الوقت  في  للتعبير  وف�ساء  اأداة  فيها  الكون  وي�سبح 
تت�سّكل به ثم تعود وت�سّكله من جديد،  التي  العوالم  واقعًيا موازًيا لهذه 
وفيما يلي نفرد م�ساحة لدرا�سة كل َعالم بمفرده، لنقف على طريقته في 

التعبير والتفاعل مع العالم الخارجي.
اأ - عالم الطفولة: 

على  ي�ستند  عالٌم  اأّنــه  جهة  من  مجازًيا  عالًما  الطفولة  عالُم  ُيعدُّ 
ب�سكل  الخارجي  العالم  مع  يتفاعل  كان  واإن  الواقع،  فهم  في  الخيال 
مبا�سر، اإال اأّن هذا التفاعل لي�ص وعًيا بالوجود، اإنما محاولة للك�سف عن 
الوجود باختبار المح�سو�سات، وهذه هي الخطوة االأولى في التفاعل مع 
ياأتي المجاز في هذه المرحلة باعتباره عالًما بدياًل يتم  العالم، ولهذا 
تدريب الطفولة عليه قبل الخو�ص في العالم الواقعي الذي ي�ستند على 
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االأ�سياء  وتلّم�ص  تح�س�ص  في  الطفل  فيبداأ  المنطقي،  والعقل  المفاهيم 
اأواًل، ثم اإذا اأراد فهم العالم احتاج اإلى تاأليف عالم طفولي مواز للعالم 
الواقعي ليتم من خالله تمرير االأفكار والمفاهيم والقيم اإلى عقله من 
طريق مخيلته القابلة على اختزان ال�سور وتاأليف عالم مواز للعالم في 
الخارج ي�ساعده على فهمه، حيث يتم تركيب �سخ�سيات رمزية ب�سيطة، 
اأوم�سرحّية، يقوم بالتفاعل معها ومخاطبتها بو�سفها عالًما موازًيا لعالم 
بين عالمين  اأومدر�سته، فيربط  اأ�سرته  التجربة من  ينقل  الكبار، حين 
يتيح  وذلك  واقعي،  بم�سهد  م�سهًدا طفولًيا  فيه  يقابل  تمثيلية،  بطريقة 
له التعّلم والتفكير االإبداعي مًعا، وفي هذا ال�سياق يوؤكد الدار�سون في 
علم النف�ص اأنَّ اأف�سل الطرق لتعليم الطفل تتم عن طريقة تمثيل االأدوار 
وهي »محاكاة الواقع اأومحاولة ا�ستعادته وبذلك يكون و�سيلًة تحّل محّل 

الحقيقة فترًة ق�سيرًة من الزمن«)28(.
عن  الواقع  محاكاة  فيه  تتم  موؤقت،  مجازي  عالم  اأّنــه  يعني  وهذا 
طريق التمثيل، وهو نظير ما يحدث في لغة التمثيل البالغي من روابط 
مجازية تجعل الحالة في مقابل الحالة، وقد اأ�سار عبدالقاهر في حديثه 
عن االأ�سباب التي تجعل للتمثيل قبواًل وتاأثيًرا على النفو�ص،اإلى »اأّن العلم 
النظر  ثم من جهة  والطباع،  الحوا�ص  اأواًل من طريق  النف�ص  اأتى  االأّول 
�سحبة  لها  واأقدم  ذمًما  لديها  واأقوى  رحًما  بها  اأم�ّص  فهواإذن  والروّية، 
بالعقل  المدرك  عن  بمثله  ال�سيء  في  نقلتها  واإذا  حرمًة،  عندها  واآكد 
بالطبع  اأوُيعَلُم  بالحوا�ص  يدرك  ما  اإلى  القلب،  في  اأوبالفكرة  المح�ص 
اإليها للغريب بالحميم وللجديد  ل  وعلى حّد ال�سرورة، فاأنت كمن يتو�سَّ

ال�سحبة بالحبيب القديم«)29(.
وعلى هذا االأ�سا�ص يهتّم اأدب الطفل بالخيال وارتباطه بعالم الح�ّص 
لتالئم  الب�سرية  القوى  من  م�ستقة  المقّدمة  االأدب  »ف�سور  وال�سور؛ 
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االأ�سياء  على  يخلع  هوالذي  المالئم  الخيال  ويعتبر  الطفولة،  اأحــالم 
والجماد والنباتات �سحره الخا�ص وقواه الفاعلة حتى يقترب من الحدوثة 
والحداية،...،كما يهتمُّ بقدرة المبدع على االندماج في الوجود واالإحالل 

فيه وتمكين الطفل من معاي�سة هذا العالم في �سورٍة حلولية كلّية«)30(.
معرفية  طفولة  التلقي،اإلى  يخ�ّص  فيما  الطفولة،  تق�سيم  ويمكن 

تاريخية وطفولة اإن�سانية طبيعّية، وفيما يلي بيان ذلك وتو�سيحه:
في  المعرفي  والتلقي  االأّول  باالإن�سان  وتتعّلق  المعرفية:  الطفولة   -  1
بداية التاريخ االإن�ساني، واأبرز مثال تتجّلى فيه هذه الطفولة ق�سة 
م�سهد  في  �سيق  حيث  الدفن،  �ُسّنة  االأّول  اآدم  ابن  الغراب  تعليم 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  {ائ  تعالى:  قوله  في  كوني،  تمثيلي 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جبگ} ]المائدة: 31[، 
بق�سد  للواقع،  معاداًل  موازًيا  م�سهًدا  بو�سفه  �سيق  هنا  فالم�سهد 
تعليم ابن اآدم من خالل التمثيل �سنة الدفن، ذلك اأن ابن اآدم االأّول 
يعي�ص طفولة معرفية تتعّلق بموقفه من حدث جديد ال يعرف كيف 
يفعل اإزاءه، فاحتاج اإلى لغة التمثيل، وقد اأ�سار الرازي في تف�سيره 
َد تعليَمه على �سبيل  ه »اإنما َق�سَ اإلى اأّن اهلل اأر�سل غراًبا البن اآدم؛ الأنَّ

المجاز«)31(.
م�سهد  اأّول  الكوني  الم�سهد  هــذا  اعتبار  على  عا�سور  ابــن  ويوؤكد 
اإذ  االأولــى،  معارفه  االأّول  االإن�سان  فيه  تلّقى  الب�سر  تاريخ  في  ح�ساري 
يقول: »وهذا الم�سهد العظيم هو اأول م�سهد ح�سارة في الب�سر، وهومن 
ا م�سهد اأّول علم اكت�سبه الب�سر  قبيل �ستر الم�ساهد المكروهة، وهو اأي�سً
ا م�سهد اأّول مظاهر تلّقي الب�سر معارفه من  بالتقليد والتجربة، وهو اأي�سً
عوالم اأ�سعف منه كما ت�سّبه النا�ص بالحيوان في الزينة فلب�سوا الجلود 
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الكريمة،  والحجارة  وبالزهور  الملّون  بالري�ص  وتكللوا  الملّونة  الح�سنة 
فكم في هذه االآية من عبرٍة للتاريخ والدين والخلق«)32(.

فابن عا�سور هنا يوؤّكد على اأمور عدة ينبغي اأن توؤخذ باالعتبار في 
�سياق درا�ستنا هذه، هي تاأكيده على فكرة الم�ضهد, �االأّ�لية, �االإفادة 
من العوالم االأخرى، فهوبح�سب قوله »اأول م�سهد ح�سارة في الب�سر« 
و»م�سهد اأّول علم اكت�سبه الب�سر بالتقليد والتجربة« و»م�سهد اأّول مظاهر 
تلّقي الب�سر معارفه من عوالم اأ�سعف منه، اأي عوالم خارج عالمه« يمكن 
النظر اإليه على اأّنه يمّثل الطفولة التاريخية لالإن�سان االأّول باإزاء العالم 

الكوني.
وما يربط هذا الم�سهد بالطفولة = الم�سهدية، واالأّولية، والتلقي، 

والتقليد والتجربة، واالإفادة من عالم الحيوان.
للمجتمعات  االأولى  البدايات  تندرج  التاريخية  الطفولة  �سياق  وفي 
االإن�سانية التي تتلّقى معارفها من طرق موازية في الطبيعة، كما ت�ستند 
مواجهة  في  االأولــى  مراحلها  في  بالطفولة  �سبيهٌة  وهي  الخيال،  على 

العالم بالخيال ل�سناعة المعرفة وتف�سيرها.
2 - الطفولة الطبيعية، وتتعّلق باالإن�سان الفرد، من حيث وجوده ونمّوه، 
وهي ت�سارع الطفولة التاريخية لالإن�سان االأّول في تلّقي المعارف عن 
باللغة  وال�سغف  والتقليد،  والتجربة  المح�سو�سة  الموجودات  طريق 
التمثيلّية، ومن هنا كان التمثيل األ�سق بعالم الطفولة، اأوبما يتلّقى 
من المعارف االأولى، اأوالغريبة، التي يراد لها الفهم واال�ستحكام، 
حين  ـــى،   االأول النف�ص  ولغة  التمثيل  بين  عبدالقاهر  ربــط  ولهذا 
اإلى  العقل  تنقلها عن  اأن  النفو�ص موقوٌف على  »اأن�َص  اأّن  اإلى  اأ�سار 
االإح�سا�ص، وعما ُيعَلُم بالفكر اإلى ما يعَلُم باال�سطرار والطبع، الأّن 
العلم الم�ستفاد من طرق الحوا�ص، اأوالمركوز فيها من جهة الطبع 
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في  والفكر  النظر  جهة  من  الم�ستفاد  يف�سل  ال�سرورة  حّد  وعلى 
ب�سبب  التمام«)33(، وذلك  الثقة فيه غاية  وبلوغ  القوة واال�ستحكام 
»اأّن العلم االأّول اأتى النف�ص اأواًل من طريق الحوا�ص والطباع، ثم من 

جهة النظر والرويَّة«)34(.
الكوني  م�ستواها  في  الطفولة،�سواء  اأّن  يّت�سح  �سبق  ما  على  بناء 
بلغة  الوجود  مع  التعاطي  في  تبداأ  الفردي،اإنما  الطبيعي  اأو  التاريخي 
المجاز الذي من خالله ت�سيء العالم الخارجي وتكّون روؤية عنه،ولهذا 
تمهيًدا  بدرجٍة  الواقع  عالم  ي�سبق  مجازيا  عالًما  الطفولة  عالم  كان 

للدخول فيه والتفاعل معه.
ب - عالم الحلم:

يوؤدي الحلم معانيه عن طريق »�سل�سلة من ال�سور اأواالأحداث التي 
تظهر للنائم«)35(، وهذه ال�سور واالأحداث منتخبٌة من عالم الواقع بعد 
ت�سكيلها في الحلم وفًقا لمنطقها الرمزي وتركيبها تركيًبا مختلًفا عّما 
هي عليه في الواقع الخارجي، الأّن بناء الحلم يرتكز على التعبير النف�سي 
للحالم، في حالة ما اإذا كان ما يراه من قبيل االأحالم، فاإن كان من قبيل 
الروؤيا التي ت�ست�سرف الم�ستقبل فاإنها حينئذ تفتقر اإلى التاأويل، و�سياأتي 
الكالم عن اأنواع المنامات، بيد اأّن الحديث هنا يتناول الحلم باعتباره 
العالم ال�سائع بمحاذاة الواقع، وله عالقة بخبرات االإن�سان وتجربته في 

الحياة، ثم انعكا�ص ذلك على عالمه االإبداعي فيما يتعّلق بالفن.
التي  فالذاكرة  الحافظة،  على  ي�ستند  فالحلم  �سابًقا  بنا  مّر  وكما 
والنقل  االنتخاب  طريق  عن  ذلــك  تركيب  ثم  منها،  ال�سور  ت�ستدعي 

والتحويل.
واالأحــداث(  ال�سور  )�سل�سلة  هو  الدرا�سة  هذه  في  يهمنا  والــذي 
باعتبارها عالًما موازًيا، وهذا يجعلنا نتوّقف قليال مع نوعين من الحلم:
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ت بهذا الم�سطلح الأّنها خارجة عن طبيعة الحلم  1 - الر�ؤيا، وقد اخت�سّ
في تكوينه ودالالته النف�سّية، واإنما هي »اأمثلة من�سبطة في التخيُّل 
ق بين الروؤيا  جعلها اهلل اإعالًما على ما كان اأو يكون«)36(، وقد ُفرِّ
من  يراه  ما  على  الروؤيا  »غلبت  باأنَّه  النائم،  يخ�ّص  فيما  والحلم، 
الخير وال�سيء الح�سن وغلب الحلم على ما يراه من ال�سّر والقبيح 
ومنه اأ�سغاث اأحالم«)37(، واإال فاإّن الروؤيا والحلم باعتبارهما خارج 
العالم الواقعي ينتميان لعالم واحد هوعالم الحلم؛فكالهما يطلُق 

على ما يراه النائم من �سور واأحداث)38(.
الحلم،  وهوما يتعّلق بحديث النف�ص وما يت�سّكل في مخّيلة النائم   - 2
في �سل�سلة �سور الأفكار النائم، وهي اأ�سبه  باللغز الم�سّور والكتابة 

الم�سّورة، بح�سب فرويد)39(.
بالروؤيا  يتعلق  ما  �سواء  الحلم،  هولغة  هنا  الدرا�سة  عناية  ومحّل 
اأوبالحلم بو�سفه اأحاديث نف�ص تت�سّكل في هيئة �سور واأحداث بمحاذاة 
الواقع،اإذ على هذا االعتبار يمكن النظر اإلى عالم الحلم على اأّنه عالٌم 

مجازيٌّ »ي�ستعين على نقل اأفكاره ب�سوٍر من الطبيعة«)40(.
وبالنظر اإلى لغة الحلم نجدها ت�ستند على ما يمكن و�سفه باال�ستعارة 
كما  التخيُّل،  في  الن�سباطها  الروؤيا  على  اأمثلتنا  في  التمثيلّية،و�سنرّكز 
اأ�سار اإلى ذلك اأبوالعبا�ص القرطبي)41(، ب�سبب اأّن هذا االن�سباط يجعل 
الرموز في الروؤيا في مقابل مدلوالتها الخارجية؛ ففي روؤيا عائ�سة ر�سي 
اهلل عنها قالت: »راأيت ثالثة اأقمار �سقطن في حجري، فق�س�ست روؤياي 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل،  ر�سول  توّفي  »فلما  قالت:  ال�سديق.  بكر  اأبي  على 

و�سلم، قال اأبوبكر: هذا اأحُد اأقمارك وهوخيرها«)42(.
لغته  له  ا�ستعاري،  ت�سويري  م�سهد  اأّنها  الــروؤيــا  هــذه  في  فلنحظ 
وعنا�سره التي تتاآزر في اأداء معنى الروؤيا وما توؤول اإليه، وهذه العنا�سر 
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و�ساحبيه،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  مقابل  في  االأقمار  �سورة  هي 
والِحجر في مقابل الحجرة، و�سقوط االأقمار في مقابل خلّوها من مكانها.
وكذلك االأمر بالن�سبة للروؤيا الغريبة في تركيبها كما في روؤيا ملك 
]يو�سف:  {وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئ}  م�سر 
43[، وكما في حديث الظّلة فيما رواه ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنه في روؤيا 

الرجل الذي جاء اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حين راأى ظّلًة تنطف 
ال�سمن والع�سل)43(.

اأخالط،   �سكل  في  �سورها،  في  المت�سابكة  االأحــالم  بذلك  ويلحق 
التي هي  الكامنة  اأفكارها  اإلى  للو�سول  اإلى تف�سير رموزها  حيث تفتقر 

نتاج رغباٍت مكبوتة.
بناًء على ذلك يمكن تق�سيم لغة عالم الحلم اإلى ثالثة م�ستويات:

1 - الم�ضتوى االأّ�ل: تظهر فيه ال�سورة الحلمية من�سبطة في دالالتها 
وا�سحة غير غام�سة، ذات رموز ظاهرة ال تحتاج تاأماًل عند التاأويل، 
وغالًبا ما تكون هذه ال�سور مبنية على الت�سبيه الب�سيط والتركيب 

غير المعّقد، وهي ت�ساهي الت�سبيه المفرد والمتعدد.
2 - الم�ضتوى الثاني: تظهر فيه ال�سورة عميقة التركيب، ذات غرابة، 
تبدواأجزاوؤها في الوجود على انفراد، فيما يظهر التركيب جديًدا 
بفعل الحلم؛اإذ ال وجود لل�سورة على هيئتها التركيبية في الخارج، 

وهي ت�ساهي الت�سبيه الخيالي عند البالغيين.
3 - الم�ضتوى الثالث: تظهر فيه ال�سورة مختلطة المالمح، ال رابط بين 
رموزها، وال تنا�سب بين م�ساهدها، وكاأنما هي اأخالط من م�ساهد 
متفّرقة و�سور ممّزقة، وهذا الم�ستوى �سبيه ب�سور ال�سعر الحديث 

الغام�سة التي يتم تف�سيرها وفًقا للمنهج النف�سي)44(.
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وهذا  اللغة،  بنية  ت�سارع  الحلم  بنية  اأّن  يت�سح  �سبق  ما  �سوء  في 
هوالقا�سم الم�سترك بينهما، وهوما جعل عالم الحلم �سمن دائرة علم 
البيان، اإذ تظهر في م�سائل علم البيان، من تمثيل ومجاز مر�سل وا�ستعارة، 
وقد اأ�سار الكاناإلى اأّن التكثيف عند فرويد يقابل اال�ستعارة، والنقل يقابل 
ل اأ�ساليب الكبت وبنية االأحالم التي در�سها  المجاز المر�سل، »حيث تتحوَّ
فرويد اإلى و�سائل بالغية، وي�سبح مفهوما التكثيف والنقل بو�سفهما اأ�ّص 

الال�سعور نظيرين لال�ستعارة والمجاز المر�سل في اللغة«)45(.
هذا  في  الحلم،  لغة  ذاتها  لغتها هي  باعتبار  الروؤيا،  افتر�سنا  فلو 

الم�سهد:
»قمٌر ي�سقط في ِحْجِر امراأة«، فالقمر هنا دالٌّ مجازّي في مقابل خيار 
ا�ستبدالي اآخر هوالرجل، اأوما يقابله في التاأويل، وهذا ما ُي�سّمى بالمحور 
اال�ستبدالي، اأما ما يتعلق بالمحور التاأليفي فنلحظ من خالل تجاور الكلمات: 
»قمر/ ي�سقط/ِحْجر/امراأة« لتت�سّكل من هذا التجاور االأفقي داللة الروؤيا/
الحلم كاملًة، وهكذا »يمكن القول اإّن بنية اال�ستعارة موؤ�س�سة على ا�ستبدال 
دال من �سل�سلة دالة معينة بدال من �سل�سلة اأخرى، بينما المجاز المر�سل 
ينبني على اأ�سا�ص التحّول من دال اإلى اآخر داخل ال�سل�سلة نف�سها اأوبعبارة 
بينما  اال�ستبدالي،  بالمحور  مرتبط  ا�ستبدال  هي  اال�ستعارة  فاإّن  اأخــرى، 

المجاز المر�سل ا�ستبدال يقع على الم�ستوى االأفقي«)46(.
يف�ّسران،  البالغية  ال�سور  اأّن  اإلــى  جاكب�سون  رومــان  اأ�سار  وقــد 
اال�ستبدال  اعتماًدا على محوري  المر�سل،  والمجاز  اال�ستعارة  وبخا�سة 
والتاأليف)47(، وما �سار اإليه جاكب�سون لي�ص مق�سوًرا على المجاز المر�سل 
فيما يخ�ّص المحور التاأليفي، بل ي�سمل حتى المجاز العقلي االإ�سنادي، 
المر�سل  المجاز  هواأّن  المحور  هذا  في  المجازين  بين  الفرق  اأّن  ونرى 
يعتمد على اال�ستبدال والتاأليف مًعا؛ففي نحو: »اأمطرت ال�سماُء ع�سًبا« 
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تم ا�ستبدال الماء بالع�سب مع مراعاة عالقة التجاور، في حين يقت�سر 
المجاز االإ�سنادي على عالقة التاأليف، حيث يتم اإ�سناد الفعل اإلى فاعل 
في  المر�سل  المجاز  من  وهوقريٌب  االأ�سلّي،  الفاعل  من  هوب�سبٍب  اآخر 

التجاور بين الدال االأ�سلي والداّل المجازي.
يتبّين مما �سبق اأّن لغة الحلم تفتقر في قراءتها اإلى اأدوات البالغة 
لغوي  ومجاز  تمثيل  من  الكبرى،  البيان  بم�سائل  المّت�سل  جانبها  في 
اأّن عالم الحلم  اإ�سنادي، وكناية،وهذا يعني  )ا�ستعارة - مر�سل( ومجاز 
في نظامه الرمزي مرّكٌب من المجاز بكل اأنواعه،بما يع�سد فكرة تو�سيع 
ال�سورة البيانية من نطاق الم�سهد اإلى نطاق العالم المكتمل في ت�سل�سل 
اأحداثه ومنطقه المجازي الخا�ّص،ويبدو الحلم هو الخطوة الثانية، بعد 
الطفولة،في االتجاه اإلى عالم الفّن المعّقد،والمرّكب من عالمي الطفولة 
والحلم مًعا،اأو المتجاوز لهما في التعامل والتفاعل مع المجاز ب�ستى �سوره.

ج - عالم الفّن:
اأوردت الدكتورة اإن�ساف الرب�سي عدًدا من تعريفات الفّن، جاء من 
بينها تعريف يرى اأّنه »خلُق عالم خيالي تكون وظيفته االأولى اأن يجيء 
مع  يتقاطع  وهوما  فيه«)48(،  نحيا  الذي  العالم  لهذا  ما  بوجٍه  مخالًفا 
اأّن الفن عالم مجازي يحاذي عالمنا الذي نحيا فيه  درا�ستنا هذه من 
ونعي�سه، بيد اأّن له منطقه الخا�ص والمخالف لواقعنا واإن كان يفيد من 

الواقع في ماّدته االأولى التي يتم ت�سكيلها في الخيال.
ومن ال�سعوبة بمكان ت�سنيف الفنون ح�سب الرتبة، الأّن كّل جن�ص له 
اأدواته واأ�سلوبه في ت�سكيل هذا العالم، فال�ساعر اأدواته كلماته، والر�ّسام 
األوانه، والنّحات اإزميله، والعازف اأداة العزف التي يتّم بها توزيع االإيقاع 
االإن�ساني  ال�سعور  تحاكي  مو�سيقية  قطعة  الإيجاد  الزمن  على  ال�سوتي 
من حزن اأوفرح، وعالم الفّن في الحقيقة هوعالم الفنون الجميلة التي 



العوالم اجملازية املشتركة في ضوء مسائل علم البيان

20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

222

جـــــذور

الي�سهل ت�سنيفها في قائمة نظًرا الأّن الحدود التي تف�سلها عن بع�سها 
البع�ص غير وا�سحة في اأغلب االأحيان، والأنَّ هناك بينها ات�ساالت عدوى 

وتبادل وتنتقل من بع�سها اإلى بع�سها االآخر)49(.
ونظًرا لهذا االرتباط بين الفنون الجميلة فاإننا �سنقف مع ثالثة فنون 
هي اأ�سّد ارتباطا ببع�ص، هي ال�سعر والر�سم وال�سينما، اأّما ال�سعر فالأّنه 
واأّما  الخيالي،  وعالمه  االإن�سان  باأعماق  مبا�سرًة  المرتبط  القولي  الفن 
ال�سينما  واأّما  ور�سومه،  األوانه  في  لل�سعر  ال�سامت  الوجه  فالأّنه  الر�سم 
فهي ال�سورة المتحركة للعالم الخيالي، باالإ�سافة اإلى اأّنها اأحدث الفنون 
واآخرها فهو »فرع حديث من المعرفة يبحث في )علم الِفلم( لي�ستخرج 

النظريات والقواعد االأ�سا�سية التي يقوم عليها فن ال�سريط«)50(.
تاأتي  متقاربة،  فنّية  عوالم  وال�سينما  والر�سم  فال�سعر  هذا،  وعلى 
في تقاربها م�سابهة لعوالم الطفولة والحلم والفن، كما تاأتي مقابلة لها 
في ترابطها، بحيث يتناغم ال�سعر مع عالم الطفولة، والر�سم مع عالم 
الحلم، وال�سينما مع عالم الفّن في تقنياته وتعقيداته،بما يمكن تو�سيحه 

في ال�سكل االآتي:

�سعر طفولة

ر�سم حلم

�سينما فن
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الفّني  ال�سكل  وهي  ال�سينما  اأّن  ال�سابق  ال�سكل  خالل  من  فنلحظ 
االأخير قد اختزلت التجارب الفنية في عالمها،كما اأّن الفّن نف�سه اختزل 
عالمي الطفولة والحلم مًعا في عالمه،ولهذا قابلنا بين الفن وال�سينما 
مع اأّن ال�سينما جزٌء من الفّن باعتبار هذا الرابط بينهما،ولهذا ال�سبب 
التقابل  تمّثل  باعتبارها  الثالثة  الفنون  هذه  على  البحث  في  اقت�سرت 

بين العوالم الثالثة في عالقاتها الم�ستركة.
1 - ال�ضعر:

عَر الفنَّ االأعلى من بين الفنون ب�سبب ارتباطه  َيعدُّ محمود �ساكر ال�سِّ
باالإن�سان ارتباًطا مبا�سًرا، الأنَّ الفّن القولي اأوثق الفنون �سلًة باالإن�سان 
اأّني اأعدُّ فّن ال�سعر وفّن الكالم المبين،  ينبوع هذا الفن؛يقول: »واعلم 
الفنون  هي  ونحت،  وت�سوير  منمو�سيقى  االأعلى،وما�سواها  هوالفنَّ 
الدنيا، وكلُّها خَدٌم لهذا الفنِّ االأعلى«)51(، على اأّن هذا الحكم ال يعني 
لهذه  »تنزيٌل  قــال،  كما  هو،  واإنما  االأخــرى،  للفنون  اأوتهمي�ًسا  تحقيًرا 
الفن،  هذا  ينبوع  وحده  فاالإن�سان  النظر،  يوجبها  التي  منازلها  الفنون 
واأدناها،  اأعالها  الفنون،  هذه  اأ�سل  �سار  وبذلك  الفن،  هذا  كان  ــا  اأيًّ
ُم�سَتَرًكا بال ريبة، واإنما ياأتي التفا�سل بينها من �سيء اآخر: من ال�سلة 
الفّن، وهواالإن�سان«)52(، وهذا ما  وينبوع  االأداة  وبين  واأداته،  الفّن  بين 
يجعل ال�سعر اأعلى الفنون واأرقاها؛ »فاأدوات الفنون جميًعا، �سوى ال�سعر 
اإليه ماّدة ميتة غير  بالن�سبة  االإن�سان، وهي  والبيان، مجَتَلبٌة من خارج 
والبيان  ال�سعر  اأّما  �ساحبه،  نف�ص  من  النابع  الفّن  ينّميها  واإنما  نامية، 
للفّن  ا م�ساركٌة  اأي�سً يولد، وهي  نف�سه منذ  االإن�سان  نابعٌة من  فمادتهما 
االأعلى في بع�ص الينابيع اأواأكثرها، وهي فوق ذلك مادٌة حّية ناميٌة بحياة 

االإن�سان ونمائه«)53(.
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بناًء على هذا الت�سوُّر الذي يطرحه �ساكر يمكن القول اإّن ال�سعر، 
بما اأّنه ينبع من اأعماق االإن�سان، وينموبنمّوه، فهوعالٌم داخلّي يموج داخل 
االإن�سان  التي تختزن تجارب  الطفولة  بدًءا من مرحلة  العميق،  ال�سعور 
االأولى في ذاكرته ، وهذا ما يجعل من ال�سعر عالًما مجازيًّا ال يعّبر عن 
االإن�سان اإال حين ي�ستعمل لغة المجاز القادرة على نقل ال�سعور بال�سور 
المعّبرة، م�ستعينًة بتجارب االإن�سان االأولى، وفي هذا ما يع�سد ح�سور 
الطفولة  تح�سر  اإذ  المجازي،  ال�سعر  عالم  في  مًعا  والحلم  الطفولة 
مع  التفاعل  في  العميقة  التجارب  تختزن  التي  االأولى  الذاكرة  بو�سفها 
العالم، في حين يح�سر الحلم بو�سفه رافًدا من روافد ال�سعر في تعزيز 
اأداء م�سامينهما بطريقة  ب�سبب تقاطعهما في  لل�سعر  المجازية  الروؤية 

واحدة تمتاح من عالم الال�سعور.
وقد عالج �ساكر اأزمنة االإبداع في بناء الن�ص ال�سعري بما يوؤكد هذه 
الروؤية العميقة، حيث ق�ّسم االأزمنة التي تتعّلق باالإبداع اإلى ثالثة اأزمنة:زمن 
الحدث، وزمن النف�ص، وزمن التغّني، وذكر اأّن »زمن النف�ص خفيٌّ جًدا، الأّنه 
كامٌن في قرارة النف�ص ال�ساعرة، متدّفٌق في اأعماقها ال�سحيقة، وال�سعراء 
يجدونه في اأنف�سهم بالقلق والحيرة، وباال�ستغراق واال�ستبطان«)54(، وهو، 
في  الثالثة  االأزمنة  وهواأنفذ  الحقيقة،  على  ال�سعرّي  »الزمن  و�سف،  كما 
وزمن  الحدث  ت�سعيث زمن  وفي  الغناء،  وفي مقاطع هذا  ال�سعراء،  غناء 

التغّني الأّنه هوالمتحّكم في بناء الغناء وفي تكامله«)55(.
يتعّلق  ومــا  اإيقاعه  في  ال�سعر  بناء  عن  يتحدث  �ساكر  كــان  ولئن 
بال�سعور الخفّي الذي يوؤّثر في بناء الن�ص ال�سعري اإال اأّن هذا ي�سير من 
التي  و�سوره  تراكيبه  في  الخا�ص  ومنطقه  ال�سعر  عالم  اإلى  اآخر  جانٍب 
تنبع من اأعماق النف�ص ال�سحيقة، على حّد و�سفه، وهذا بال ريب يفتقر 
الواقع،  لغة  تمليها  التي  العقلية  ال�سوابط  اإلى  تنتمي  ة ال  لغة خا�سّ اإلى 
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�ساأنه �ساأن الحلم.
الكون،  بــاأدوات  ال�سعور  مكامن  عن  التعبير  اإلى  اأّدى  ما  هذا  ولعل 
المجازية  اللغة  خالل  من  الكون  مع  والتفاعل  االندماج  يحقق  وهوما 
اأعناق  وتاأليف  الكون  عنا�سر  بين  الخفّية  الروابط  عن  الك�سف  ؛فكان 
المتنافرات في ربقة، والعقد بين االأجنيات معاقد ن�سب و�سبكة، على حد 
ال�سعرّية  وتحقيق  الف�سل  ا�ستحقاق  اأ�سباب  من  عبدالقاهر)56(،  تعبير 

العالية.
في  الــكــون  ت�ستثمر  نجدها  المجازية  ال�سعر  لغة  اإلــى  وبالنظر 
خاللها،  من  يحاول،  فال�ساعر  والكنايات،  واال�ستعارات  الت�سبيهات 
�سناعة عالم بمحاذاة العالم، اإذ ي�ستعمل كل موجودات العالم الح�ّسي 
متعددة  زوايــا  من  المح�سو�سة  االأ�سياء  اإلى  وينظر  مجازًيا،  ا�ستعمااًل 
لينفذ اإلى معانيها فيوظفها لمعانيه واأفكاره، فعلى �سبيل المثل ي�ستعمل 
ال�سعراء القمر في دالالت مختلفة ح�سب اختالف ال�سياقات، حيث يدّل 
تارة على النباهة وال�سرف، وتارة على الكمال بعد النق�سان والنق�سان 
بعد الكمال وما يتفّرع عن ذلك من فروع لطيفة، وغير ذلك من االأحوال 
الكونية التي يتجّلى فيها)57(، وما من �سّك في اأّن هذا اال�ستعمال يدور 

على اأقطاب م�سائل البيان الكبرى: التمثيل واال�ستعارة والكناية.
2 – الر�ضم:

ر�سم  ال�سعر  اأّن  اعتبار  على  والر�سم  ال�سعر  بين  النقاد  قــارب 
من  بالتقارب  االإح�سا�ص  هذا  ونلحظ  باالألوان،  �سعٌر  والر�سم  بالكلمات 
جهة الم�سطلح الم�سترك، حيث يو�سف عمل ال�ساعر بالت�سكيل، والر�سم 
معَتَبٌر فيه تداخل االألوان والظالل لت�سكيل �سورة كلّية لها داللة ظاهرة 
وداللة باطنة، فالداللة الظاهرة هي الداللة الحرفّية، والداللة الباطنة 
معناها  على  بناًء  ال�سورة  تلّقي  يتم  ال  حيث  المجازية،  الــداللــة  هي 
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داللة  وهونظير  المجازي،  معناها  على  بناًء  واإنما  اللوحة،  من  الظاهر 
معنى المعنى عند عبدالقاهر.

نجده  الحديثة،  الت�سكيلي  الفّن  مدار�ص  في  الر�سم،  اإلى  وبالنظر 
تتاأ�س�ص  اللذان  المبداآن  وهما  واال�ستبدال،  التاأليف  فكرة  على  ي�ستند 
عليهما عالقات المجاز بنوعيه، اال�ستعارة والمجاز المر�سل واالإ�سنادي، 
وال�سريالية)58(؛  التكعيبّية  الحديث،  الت�سكيلي  الفن  مدار�ص  واأ�سهر 
فالتكعيبية ت�ستند على التاأليف االأفقي، وال�سريالية ت�ستند على المحور 
اال�ستبدالي، و كلتا المدر�ستين ذات داللة مجازية، و لهذا نرى اال�ستعارة 
والمجاز المر�سل تتجاوز الفن اللغوي اإلى الفن الت�سكيلي، حيث »تتعّدى 
ذلك )الفنون اللغوية( اإلى اأنظمة توا�سلية غير ل�سانية مثل الر�سم، اإذ 
على  غالبة  �سمة  يعّد  التكعيبي  االتجاه  في  المر�سل  المجاز  اأن  يالحظ 
اإلى مجموعة عنا�سر من العنا�سر  اأّنه يفكك مو�سوعه  ر�سوماته، ذلك 
اأوعــالقــة  بالكل،  الــجــزء  عالقة  بمو�سوعها  تربطها  التي  ال�سغيرة 
ينزع  فاإّنه  ال�سريالي،....،  االتجاه  اأما  والزمانية،  المكانية  المجاورة 
منزًعا ا�ستعارًيا في ت�سوير االأ�سياء، وذلك بتاأ�سي�ص عالقة بين ال�سيء 

وما يرمز اإليه، تقوم على الم�سابهة«)59(.
اأقــرب  الت�سكيلي/الر�سم،اإّن  الفن  يخ�ّص  ،فيما  الــقــول  ويمكن 
مدار�سه واأكثرها عالقة بعوالم المجاز المدر�سة ال�سريالية، اأو باالأ�سّح 
بهما  األ�سق  فهو  والحلم  ال�سعر  عالمي  من  ال�سريالي،لقربه  االتجاه 
ا مدخال منا�سًبا  ويتميز بكثافة مجازية مع غرابة في التركيب،تجعله اأي�سً
للفّن ال�سينمائي الذي تتحّول فيه ال�سور ال�سريالية والحلمية اإلى �سور 

متحركة في �سريط ممتد وف�ساء مكاني يتحّول اإلى جزء من ال�سورة.
3 - ال�ضينما:

تعدُّ ال�سينما، بما في ذلك ال�سورة التلفزيونية، �سورة حركية مبنية 
في اأ�سا�سها على ال�سورة البالغية في بعدها التمثيلي واال�ستعاري، حيث 
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العالقة  الفنية ذات  ال�سور  �سل�سلٍة من  اإلى  ال�سينما  ال�سور في  ل  تتحوَّ
عملية  لكونه  ال�سينما  »فــّن  اأّن   ذلــك  المح�سو�ص،  المكاني  بالف�ساء 
اإلى �سل�سلٍة من التحويالت االرتقائية التي  اإبداعية،...، ُيخ�سُع المكاَن 
تجعل المكان وجوًدا مح�سو�ًسا بما ت�سقطه عليه العملية الفنية من قيم 

جمالية ت�سهم في تحقيق المالمح التعبيرية المطلوبة«)60(.
ومما هوجديٌر بالعناية في هذا الحقل هوالم�ستوى الداللي الم�ستند 
والت�سويري  الداللي  م�ستواها  في  ال�سينما  ت�ستند  حيث  المجاز،  على 
بعالم  ال�سبيه  الغرائبي  التركيب  فيها  ويظهر  التمثيلية،  اال�ستعارة  على 
اإمكانات  من  تملكه  بما  ال�سينمائية  »فاالأفالم  �سرياليته؛  في  االأحــالم 
هائلة، وقدرات خارقة على تغيير زوايا النظر واأبعادها، وتنظيم اأ�سكال 
التقاط الم�ساهد انطالًقا من عالقة الجزء بالكل اأوعالقة التجاور، هي 

اأفالم مجازية في المقام االأول«)61(.
وبالنظر اإلى الجانب البالغي في ال�سينما نلحظ ما ي�سمى بالمحور 
وتو�سيل  الم�سهد  حذف  خا�سية  وا�ستثمار  الم�ساهد  تنظيم  في  التاأليفي 
الحذف  م�ستويات  اأحــد  الحذف  وهــذا  نف�سه،  الوقت  في  باآخر  م�سهٍد 
الكبرى الذي يتجاوز حذف الكلمة والجملة والعبارة اإلى حذف الم�سهد، 
ويكون غالًبا في ال�سرد الق�س�سي الذي تكون فيه الم�ساهد اأ�سا�ص البناء، 
وهواأ�سلوب اأفادت منه ال�سينما في اإنتاج الم�ساهد، وين�سوي تحت التركيب 
الناتج عن المحور التاأليفي، في حين يظهر الجانب اال�ستبدالي في »البناء 
اال�ستعاري للم�ساهد التي ترتبط فيما بينها بوا�سطة عالقة الم�سابهة، اأي 
توظيف نماذج ا�ستعارية جديدة من المونتاج تقوم على ا�ستعمال ما ُي�سّمى 

)تبادل ال�سور المتطابقة( وهي ت�سبيهات فيلمية حقيقية«)62(.
في  ال�سور  فيه  تنتظم  �سياًقا  بو�سفه  ال�سينمائي  ال�سريط  وياأتي 
بل  �سورٌة  اأّنه  على  ال�سريط  ُيفَهُم  »فال  للكالم؛  النظمي  ال�سياق  مقابل 
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هو�سياق �سور داّل«)63(، وداللته داللة مجازية تفتقر اإلى التاأويل، �ساأنها 
ال�سورة  اإزاء  التاأويل  فعل  فــاإّن  »ولذلك  والر�سم،  وال�سعر  الحلم  �ساأن 
ينطوي على قدٍر من االإحاالت المعنوية، اأي ا�ستخراج المعنى من �سياق 

ال�سورة«)64(.
ال�سريط  اأّن  اأي  الــواقــع،  يـــوازي  تمثيلي  �سياق  فــي  يتم  ذلــك  كــلُّ 
للواقع  ونظير  مقابل  متحّركة  مجازية  �سور  من  فيه  بما  ال�سينمائي 
بما فيه من �سياق زمني متحرك، وهويوؤّدي معانيه من طريق المجاز، 
وتحديًدا اال�ستعارة التمثيلية، فالم�سهد ال�سينمائي �سورة تمثيلية لحالة 
ويتجاوزه  الماألوف  يخرق  حين  غرائبية  المجاز  عليها  ي�سفي  واقعية 
اأو  اأوناقدة  �ساخرة  اأوفكرة، بطريقة  الأداء معنى  ماألوف  اإلى عالم غير 
الروابط المجازية  ال�سينمائية على فهم  تاأويل ال�سور  كا�سفة، ويتوّقف 

بين ال�سورة والواقع،بين عالم ال�سينما وعالم الواقع في الخارج.
كانت  �سواء  المتحركة،  ال�سينمائية  ال�سور  اأّن  �سبق  مما  نلحظ 
البالغية  بال�سورة  �سلة  ذات  هي  ال�سينما،  م�سرح  اأوفــي  تلفزيونية 
التمثيلية المبنية على اال�ستعارة، وهي اأحدث ال�سور التقنية في اإحاالتها 
المجازية، ومع ذلك فهي ت�ستند في تاأويلها اإلى مكونات ال�سورة البيانية 
الموؤلفة من م�سائل علم البيان المعروفة التي عالجناها في هذا البحث 
وجعلناها الرابط بين العوالم المجازية، �سواء العوالم الكبرى: الطفولة 

والحلم والفن،اأوالعوالم ال�سغرى: ال�سعر والر�سم وال�سينما.
ويمكن،في نهاية هذه الفقرة، الربط بين ترّقي ال�سورة المجازية 
وال�سورة ال�سينمائية، باعتبار االأولى هي الف�ساء االأكبر،والثانية الف�ساء 
االأ�سغر داخل هذا العالم المجازي،فقد اأ�سرنا من قبل اإلى اأّن ال�سورة 
المجازية، وفًقا لت�سّورنا في هذا البحث،تتدّرج من العبارة اإلى الحالة 
ال�سينمائي  ال�سريط  بين  نقابل  حين  العالم،وذلك  اإلــى  الم�سهد  اإلــى 
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م�ستندين على »اأ�س�سه التي تنطلق من ال�سورة فاللقطة فالم�سهد والفلم 
البياني،  ال�سياق،بال�سريط  هذا  في  ت�سميته،  يمكن  ما  وبين  كّله«)65( 

لياأخذ التقابل التناظري هذا ال�سكل:

طفولة

طفولة

طفولة

طفولة

طفولة

طفولة

طفولة

طفولة

عالم ال�سينما عالم ال�سينما
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»الم�سهد«  في عن�سرين هما  وتالق  تماثل  اإلى  �سبق  مما  فنخل�ص 
و»العالم«، باعتبار الفيلم هو عالم ال�سينما في �سياقه الكامل،وعليه فاإّن 
البالغة، في م�ستوى علم البيان،ومن خالل باب المجاز،يرفد من طريق 
االأولى  اأ�سولها  في  ال�سينما  اأّن  اإلى  ي�سير  بما  عالمال�سينما،  الت�سوير 
اإلى  النظر  ك�سف  مجازي،وقد  اإطار  في  بالغية  تركيبة  ذات  وجذورها 
العوالم المجازية الم�ستركة في بنية الفّن عن هذه الجذور وعن عالقة 

وثيقة بين البالغة والتقنية.
الخاتمـــة:

البيان  علم  م�سائل  درا�سة  اإمكانية  عليه،  وبناًء  �سبق،  مما  تبّين 
اإلى المطروح  درا�سة مو�ّسعة تتجاوز ما هومطروح في الدر�ص البالغي 
في الدر�ص النقدي الحديث، وذلك من طريق العوالم المجازية الموازية 
لعالم الواقع المو�سوعي، وذلك اأف�سى اإلى النظر للمعنى نظرة مو�ّسعة 
اإلى  ذلك  يتجاوز  واإنما  فح�سب،  اأو�سعرًيا  بالغًيا  معنى  فهولي�ص  ا  اأي�سً
الحدث، ومنه اإلى مجموعة االأحداث التي يتكّون منها عالم من العوالم، 
كذلك،  الحلم  واأحــداث  الطفولة،  عالم  منها  يتكّون  الطفولة  فاأحداث 
وكذلك االأحداث الحياتية التي ت�ستحيل في الفّن اإلى عالم مغاير لعالم 

الواقع.
كما اأمكننا وفًقا لهذا الت�سّور النظر بات�ساع ونموفيما يخ�ص ال�سور 
البيانية حيث تبداأ باالتجاه االأو�سع بدًءا من العبارة التي تخ�ّص المفرد، 
اإليه ال�سورة المجازية  فالحالة، فالم�سهد،ثم العالم وهواآخر ما ت�سل 

في ات�ساعها ورحابتها.
اإلى روؤية م�ستركة تجمع  اأمكن من خالل هذا البحث الو�سول  كما 
تخييلي  مجازي  عالم  الإنــتــاج  وتدّرجها  نموها  في  المجازية  العوالم 
مع  التفاعل  في  االأولى  العتبة  الطفولة  عالم  يمّثل  حيث  الفن،  هوعالم 
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الكون واالندماج به، فعالم الحلم الذي يعيد تركيبه في م�ساهد مجازية، 
ثم عالم الفن الذي تجتمع فيه مادة الكون في �سور �سّتى وتراكيب جديدة 
يندمج من خاللها االإن�سان في الكون لي�ستثمره في تكوين روؤية وت�سّور 

عن العالم الخارجي.
بالتقابل  و�سفه  يمكن  ما  البحث  اإلى ذلك ظهر من خالل  اإ�سافًة 
بين العوالم الكبرى والعوالم ال�سغرى،  حيث يقابل عالُم الطفولة عالَم 
ال�سعر، في حين يقابُل عالُم الحلم عالَم الر�سم، اأّما عالم الفن بو�سفه 
عالًما مكّثًفا في مجازاته، وا�سًعا في اأجنا�سه، معقًدا في تركيب عوالمه، 
�سور  من  الفنون  اأنتجت  ما  اأحــدث  هي  التي  ال�سينما  عالم  فهويقابل 

تمثيلية متحركة ذات بعد م�سرحي تمثيلّي و�سعري تخييلي.
الكبرى،  البيان  علم  م�سائل  �سوء  في  كّله  ذلك  درا�سة  تّمت  وقد 
البيان  لعلم  وا�سع  ت�سّور  اإيجاد  اأجــل  من  ال�سكاكي،  مدر�سة  بح�سب 
يتجاوز ال�سور الجزئية، وال�سور البيانية، اإلى العوالم المجازية الكلية، 
ويفيد هذا الت�سّور في تحقيق مكت�سبات علمية للبالغة، يمكن تقديمها 

في �سكل مقترحات علمية، من خالل االآتي:
طريق  عن  الحديث  النقدي  الحقل  لت�سمل  البالغة  رقعة  تو�سيع   -  1
المجاز، وعدم ق�سرها على ال�سور البيانية �سواء في ال�سعر اأو النثر.
2 - نقل البالغة من التفكير الجزئي اإلى التفكير الكلي، ومن البياني اإلى 
المعرفي الذي يحقق لها ال�سمول ويتيح ا�ستثمار االأدوات البالغية 

في الميدان المعرفي الوا�سع.
3 - طرح فكرة العوالم المجازية وا�ستثمارها في تو�سيع الروؤية للمجاز 

البالغي.
الفكر  ا�ستثمار  باالإمكان  اأّنه  البحث،  خالل  من  للباحث،  بدا  وقد 
وعلم  النف�ص،  وعلم  كالتربية،  اأخـــرى،   معرفية  حقول  في  البالغي 
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االجتماع، وعلم الجمال، انطالًقا من تجربة البحث في درا�سة العوالم 
المجازية المطروحة في هذه الدرا�سة، ولعل هذا يع�سد فكرة البالغة 

الكونية التي في اإمكانها الخروج من بالغة القول اإلى بالغة الكون.
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املروي عليه يف احلكاية الرتاثية العربية

اأحمد علواين)*(

عتبة نظرية:
التراثية  الحكائية  المتون  من  كثيٍر  في  �شائعة  �شردية  بنية  ثمة 
منها  فلكل  البنائية،  م�شتوياتها  حيث  من  المتون  تت�شابه  اإذ  الكبرى؛ 
الحكاية  تجمع  حيث  وختامه،  الحكي  مفتتح  تمثل  كبرى،  اإطارية  بنية 
درا�شات  ظهرت  ال�شياق  هذا  وفي  وفرعية.  محورية  ا  ق�ش�شً الإط��ار 
عديدة لكثيٍر من النقاد)1(، وقد ركزوا في درا�شاتهم على تحليل البناء 
الحكائي، وتو�شلوا اإلى نتائج متقاربة، فمثاًل: تو�شل »�شعيب حليفي« اإلى 
القديمة، تظهر  ال�شردية  الن�شو�ص  اأغلب  �شائعة في  بنائية  تيمة  وجود 
في »األف ليلة وليلة، وب�شكل وا�شح في المقامات، وكليلة ودمنة - بامتياز 
ا في ر�شالة الغفران، والإمتاع والموؤان�شة، والبخالء... وغيرها  - واأي�شً
البناء  في  المتحكم  �شكلها  الدائرة  جعلت  التي  ال�شردية  الموؤلفات  من 
درا�شته  في  النجار«  اأكدها»محمد رجب  النتيجة  وهذه  الق�ش�شي«)2(، 
للتراث الق�ش�شي في الأدب العربي، حيث تو�شل اإلى وجود ن�شق بنائي 
كليلة  كتاب  »بنية  اأن  فذكر  التراثية  ال�شردية  الن�شو�ص  بين  مت�شابه 
اأن  اأي  وليلة،  ليلة  األف  كتاب  في  الذائعة  ال�شردية  البنية  ت�شبه  ودمنة 
الملك  �شهريار  حكاية   - بعد  فيما   - ت�شبه  عامة  اإطارية«  »حكاية  ثمة 

)*( مدرس النقد األدبي - قسم اللغة العربية - كلية اآلداب - جامعة بنها.
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� اإلى  الدموي و�شهرزاد الحكيمة العاقلة التي ت�شعى � عن طريق الحكي 
الملك حتى يعدل عما فيه من غي وظلم وجهالة؛ هذه  اأن ترو�ص هذا 
حتى  البداية  من  اأبوابه،  بجميع  الكتاب  تحوى  التي  الإطارية  الحكاية 
الخاتمة، هي حكاية دب�شليم الملك الم�شتبد وبيدبا الفيل�شوف الحكيم 
اإل  يتركه  ولم  �شهريارها.  من  �شهرزاد  مجل�ص  دب�شليم  مع  جل�ص  الذى 
كما تركت �شهرزاد ملكها وقد ارتدع عن غيه وجهالته وجل�ص يحكم بين 

النا�ص بالعدل والإن�شاف«)3(.
في  الإطارية  الحكاية  وظيفة  عن  اإبراهيم«  »عبداهلل  تحدث  كما 
م�شاعف  لت�شمين  منا�شب  »اإطار  اأنها  وراأى  العربي  الحكائي  الموروث 
من الحكايات، تندرج فيه حكاية داخل اأخرى، مما يقود اإلى تفريخ مزيد 
من الحكايات، داخل الحكاية الإطارية«)4(، وفي �شياق يتقارب مع الآراء 
ال�شابقة، وجدنا ت�شابًها كبيًرا بين البناء ال�شردي لكتاب »فاكهة الخلفاء 
ل�شرديات  البنائي  الن�شق  وبين  �شاه«  عرب  »ابن  ل�  الظرفاء«  ومفاكهة 

تراثية مثل: »كليلة ودمنة« و»األف ليلة وليلة«)5(.
البنى  وتحليل  الباحثين بر�شد  ان�شغال  نلحظ  �شبق،  وبناء على ما 
الأوا�شر  لتحديد  و�شوًل  التراثية،  الحكائية  الن�شو�ص  بين  ال�شردية 
البنية  م�شتويات  عن  الك�شف  فكان  الحكي،  عليها  يقوم  التي  البنائية 
ال�شردية هي �شاغلهم الأكبر، ومن ثم ارتكزت درا�شاتهم على البنيوية)6(.
وفي خ�شم الدرا�شات ال�شابقة وغيرها)7( لم نلحظ درا�شة نقدية 
اإنه  الحكي؛  عملية  في  مهم  جانب  على  ال�شوء  باإلقاء  تهتم  تطبيقية 
ال��راوي  ل�شالح  الدرا�شات  اأهملته  فقد    )Narratee عليه  )ال��م��روي 
يقت�شر  لم  الأم��ر  هذا  اأن  اإلى  الإ�شارة  تجدر  وهنا  المهيمنة.  و�شلطته 
اأهملت  الغربية  ال�شردية  العربية، فالدرا�شات  ال�شردية  الدرا�شات  على 
ا، ويوؤكد ذلك )جيرالد برن�ص Gerald Prince(، فقد  المروي عليه اأي�شً



أحمد علواني
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

239

جـــــذور

اإلى »خ�شي�شة  يعود  بالمروي عليه  النقدية  العناية  اأن �شبب عدم  راأى 
المهيمنة،  ال�شخ�شية  اأو   Protagonist الروائي  فالبطل  نف�شه،  ال�شرد 

غالًبا ما يتخذ دور الراوي«)8(.
برن�ص«  »جيرالد  �شوؤال  م�شروعية  اإلى  �شلدن«  »رام��ان  فطن  ولقد 
وتبناه، في كتابه »النظرية الأدبية المعا�شرة« حيث يقول: »اإن جيرالد 
درا�شة  عند  جهدنا  نبذل  لماذا  ال�شوؤال:  يطرح   Gerald Prince برن�ص 
للراوي: )العالم بكل �شيء،  المتباينة  الأنواع  التمييز بين  الروايات في 
غير الجدير بالثقة، الموؤلف ال�شمني... اإلخ( ول نطرح الأ�شئلة قط على 
بالخطاب،  الراوي  اإليه  يتوجه  الذي  الواحد  لل�شخ�ص  المختلفة  الأنواع 
 Narratee عليه«  »المروي  ال�شخ�ص م�شطلح  »برن�ص« على هذا  ويطلق 

ولكن علينا األ نخلط بين المروي عليه والقارئ...«)9(.
طروحات  ح��ول  الأهمية،  بالغ  تنبيهًا  »�شلدن«  ك��الم  في  ونلحظ 
عليه  المروي  بين  خلطوا  اإذ  للقارئ؛  المتجهة  للنظريات  المنظرين 
النقاد؛  من  كثير  ل��دى  الخلط  ه��ذا  »�شلدن«  ا�شتهجن  وق��د  وال��ق��ارئ، 
حول  نظريته  فو�شف  »برن�ص«  لدى  ال�شائب  الفهم  ا�شتح�شن  حين  في 

المروي عليه بالمتقنة)10(.
واأغلب الظن اأن نظرية »برن�ص« حول المروي عليه لم تكن متقنة كما 
و�شفها »�شلدن«؛ لأن »برن�ص« نف�شه يخلط بين المروي عليه والقارئ؛ اإذ 
القراء(،  )اأو  والقارئ  الراوي  بين  و�شيط  ناقل  عليه  »المروي  اأن  يرى 
اأو بين الموؤلف والقارئ )اأو القراء(«)11(. وبذلك يتماهى لديه المروي 
عليه بالقارئ وكاأنهما وجهان لعملة واحدة. كما اأنه ل يمكن التفاق مع 
لدرا�شة  »مقدمة  ب�:  المعنون  مقاله  في  »برن�ص«  قدمه  ما  باأن  »�شلدن« 
يقدم  فهو  عليه،  المروي  حول  متكاملة  نظرية  بمثابة  عليه«،  المروي 
ولكن  القارئ«؛  ا�شتجابة  »نقد  ب�  ي�شمى  ما  اإطار  في  جديًدا  م�شطلًحا 
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لم يدعمه ب�شياغة نظرية مكتملة توؤطره وتحدد اأنواعه ومداراته وتفك 
التبا�شاته؛ حيث راأى اأن بمقدورنا اأن نميز المروي عليه الذي يوجه ال�شرد 
اإليه، في حين يرى »من غير المجدي تمييز الأ�شناف المختلفة للمروي 

عليهم؛ ب�شبب كونها وا�شعة جًدا، ومعقدة جًدا، وغير دقيقة جًدا«)11(.
اإل  والقارئ  عليه  المروي  بين  الُمنظرين  من  خلط  ثمة  كان  واإذا 
تهتم  التي  النقدية  الدرا�شات  في  اإذا جاء  �شيما  ول  م�شروع،  اأنه خلط 
موقع  على  بناء  تاأتي  الخلط  م�شروعية هذا  ولعل  ال�شردية،  بالن�شو�ص 
المروي عليه والقارئ من الن�ص الحكائي، فالأول/المروي عليه ي�شتمع 
اإلى الحكاية من الراوي مبا�شرة، فهو متلٍق داخلي، موقعه داخل الحكاية؛ 
اأما الثاني/القارئ فهو متلٍق خارجي؛ لأن موقعه خارج الحكاية. ومن ثمَّ 
فاإن فعل التلقي - �شواء اأجاء بال�شتماع اأو بالقراءة - يقع على المروي 
ا يقع على القارئ خارج الن�ص. وما دام الأمر  عليه داخل الن�ص واأي�شً
عن  ال�شردية،  الن�شو�ص  في  عليهم  المروي  تمييز  فبالإمكان  كذلك 
القراء، حيث يحتوي الحكي - كما �شنلحظ لحًقا - على �شيغ محددة 

ينطق بها الراوي؛ ليوجه عناية المروي عليه وينبهه للحكاية.
وفي �شوء الفهم ال�شابق يمكن الإفادة من نظريات ا�شتجابة القارئ 
في درا�شة المروي عليه؛ لأن القارئ الخارجي ل ينعزل عن الن�ص فهو 
المحكي  يتلقيان  فهما  بالحكي،  المق�شود  اأو  الداخلي  عليه  كالمروي 
اختلف  واإن  بها،  وي�شتمتعان  فيها  ويفكران  الحكاية،  مغزى  ويدركان 

موقعهما.
اإذا كان الن�ص يقوم على »قطبين اأ�شا�شيين؛ القطب الأول: هو قطب 
فنّي اإبداعي، ويعود الف�شل في �شناعته اإلى الموؤلف، اأما القطب الثاني: 
فاإن عماد  المتلقي«)12(.  ِقبل  و�شيتحقق من  اإدراكي،  فهو قطب جمالّي 
الراوي  اأو بين  اإليه  والُمْر�َشل  الُمْر�ِشل  بين  التفاعل  الحكائي هو  الن�ص 
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والمروي عليه، فاإذا اأهملنا العالقة التفاعلية بين هذين الطرفين نكون 
 � باأ�شره  ال�شرد  »اإن  »برن�ص«:  وبح�شب  برمته.  الحكي  اأهملنا  قد  بذلك 
وقت  في  الأفعال  من  ب�شيطة  �شل�شلة  يروي  اأم  ق�شة  يحكي  اأك��ان  �شواء 
ا  محدد - ل يفتر�ص فقط )على الأقل( راوًيا معيًنا؛ بل ل يفتر�ص اأي�شً
�شخ�ٌص  هو  عليه  فالمروي  معيًنا،   Narratee عليه  مروًيا  الأقل(  )على 
مايخاطبه الراوي، وفي الق�ص المتخيل � حكاية، ملحمة، رواية - يكون 

الراوي متخياًل �شاأنه �شاأن المروي عليه الذي يحكي له«)13(.
وفي درا�شتنا هذه نطمح نحو تحليل طبيعة اإنتاج الحكي في: »كليلة 
ودمنة«، »فاكهة الخلفاء«، و»األف ليلة وليلة«، وذلك من منطلق اأن عملية 

اإر�شال الحكي وا�شتقباله تعتمد على ثالثة اأركان اأ�شا�شية، هي:
.)Narrator اأ . الُمْر�ِشل  )الراوي

.)Narratee ب . الُمْر�َشل اإليه  )المروي عليه
.)Narration ت . الر�شالة  )الحكاية

يحظى  اإذ  الإر�شال؛  عملية  في  مهًما  ركًنا  الُمْر�ِشل/الراوي  ويعدُّ 
األ  البدء  منذ  يحاول  فهو  التراثي،  الحكائي  الن�ص  داخل  بخ�شو�شية 
منه  جاعاًل  فيحاوره،  عليه،  اإليه/المروي  الُمْر�َشل  على  نف�شه  يفر�ص 
�شريًكا رئي�ًشا في �شناعة الحكي، ويتجلى ذلك منذ اللحظة الأولى التي 
يبداأ فيها الراوي بعملية البث اأو اإر�شال الحكي. وبذلك ت�شبح الحكاية/
ب� »الج�شر« الذي يربط بين الطرفين: الراوي،  اأ�شبه ما تكون  الر�شالة 

والمروي عليه.
اأي  اأن  على  التاأكيد  من  لبد  بالتحليل  الن�شو�ص  اإلى  الولوج  وقبل 
بين  التمييز  يمكنه   - القديم  ول�شيما   - بال�شرد  كاٍف  اإلمام  له  دار�ص 
ومن  عليه،  المروي  على  ال�شتغال  فب�شدد  نحن  اأما  الرواة)14(،  اأنواع 
ثم يلزم التاأكيد على اأن المروي عليه الداخلي هو �شاغلنا في التحليل؛ 
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على  الراوي  مواجًها  الحكائي  الم�شهد  يت�شدر  الذي  عليه  المروي  فهو 
نحو مبا�شر داخل كل حكاية على حدة؛ لأن »الفرد الذي يروي ق�شة ما 
وال�شخ�ص الذي ُتحكى له الق�شة متوافقان في اأي �شرد«)15(. ومن ثم 
فالمروي عليه ي�شتمع، ي�شارك، ويتفاعل مع الراوي، ولعل هذا التحديد 
عن  للك�شف  الحكايات،  داخل  عليهم  المروي  من  اأكثر  نقترب  يجعلنا 
في  ودوره��م  المحكي،  في  ح�شورهم  وتنوع  للرواة  م�شاركتهم  طرائق 

عملية اإنتاج الحكي وتنا�شله الم�شتمر.
والمروي  ال��راوي،  بين  العالقة  تحليل طبيعة  �شنعمل على  ثم  ومن 
المتاأمل  اأن  خا�شة  الحكي؟!  اإنتاج  اأو  البث  عملية  تبداأ  وكيف  عليه، 
اأمام راٍو يحكي ومتلٍق ي�شتمع لما ُيحكي؛  للحكايات التراثية يجد نف�شه 
المروي عليه تجاهه؟ وما  الراوي حكيه؟، وما رد فعل  يبداأ  ولكن كيف 
طبيعة الإر�شال وال�شتقبال بين الطرفين؟ وهل »التلميح وال�شوؤال« بين 
الراوي والمروي عليه بمثابة الميثاق الحكائي المعقود بين الطرفين؟.. 
لعل كل هذه الت�شاوؤلت تحتاج اإلى اإجابات وفيما يلي �شنخو�ص في طرح 
عن  لالإجابة  ن�شل  اأن  اآملين  التراثية  الحكاية  في  ُملحة  ظواهر  عدة 

الت�شاوؤلت المطروحة.

التلميح اْلُمْلـِغـُز)16( والحكي الُمَف�ِسر:
تت�شم الحكاية التراثية بالو�شوح في تقديمها للمروي عليه، فالراوي 
منذ البدء يحدد المروي عليه وطبيعته ومكانته، ودوافع الحكي له دون 
ا نف�شه، فالحكي  غيره، وُيالحظ اأن الراوي ل يبداأ في بث حكيه، فار�شً
الحوار  ثنايا  وفي  عليه،  والمروي  ال��راوي  بين  قائم  ح��وار،  عقب  ياأتي 
المروي عليه براأيه، في�شتدل على �شحة كالمه  ُيقنع  اأن  الراوي  يحاول 
ُيلمح دون  اإذ  البدء في حكيها مبا�شرة؛  اإلى حكاية، وذلك دون  م�شيًرا 



أحمد علواني
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

243

جـــــذور

اإف�شاح، وكاأنه يطرح لغًزا على المروي عليه، مختبًرا معرفته اأو مقدرته 
على حله، ومن ثمَّ �شيطلب الأخير تف�شيًرا وبياًنا للم�شار اإليه.

ولعل هذه الآلية التي يقوم عليها الإر�شال وال�شتقبال بين الطرفين 
في  »اإيزر«)17(  ا�شتعاره  الذي  الت�شبيه  هذا  ال�شراع«،  »حلبة  ب�  تذكرنا 
�شياق حديثه عن طبيعة العالقة بين الموؤلف والقارئ، فذكر اأن »هناك 
ما ي�شبه حلبة �شراع ي�شترك فيها القارئ والموؤلف في لعبة الخيال؛ فاإذا 
يدخل  لن  فاإن خياله  يفعله،  ما  له  ُيترك  ولم  كلها  الق�شة  القارئ  ُمنح 
ُنمنح  عندما  وذلك  ال�شاأم،  هي  الحتمية  النتيجة  و�شتكون  اأب��ًدا  الحلبة 

الأ�شياء كاملة«)18(.
ل �شك في اأن اإ�شارة الراوي تمثل دعوة المروي عليه للم�شاركة في 
�شيطلب  اأو  بها  و�شيرحب  الدعوة،  هذه  �شيلبي  ثم  ومن  الحكي،  اإنتاج 
اإليه، وهنا ي�شبح متلقًيا  الم�شار  �شائاًل عن تف�شيل  معرفة م�شمونها، 
اإيجابًيا. اإ�شافة اإلى اأن تلميح الراوي يقوم بوظيفة اإعالنية، حيث يعلن 
الراوي عن رغبته في اأن يحكي، وُيغري المروي عليه ويحفزه بما يخلعه 
على حكيه من غمو�ص واإلغاز؛ لينجذب المروي عليه اإلى الحكي، وين�شت 

لمعرفة تفا�شيل الحكاية الُمْلِغزة.
 - فنقراأ  ودمنة«،  »كليلة  بو�شوح في حكايات  نجد ذلك  اأن  ويمكن 
ودمنة(،  )كليلة  اآوى  ابني  بين  ح��واًرا  والثور«  »الأ�شد  باب  في   - مثاًل 

فنقراأ:
مقيًما  الأ�شد  �شاأن  ما  اأخ��ي؟  يا  ترى  ما  كليلة:  لأخيه  دمنة  »فقال 
ا لي�ص لك  مكانه ل يبرح ول ين�شط؟ فقال كليلة: ما �شاأنك والم�شاألة عمَّ
دق، ونحن على باب الملك واجدون  ا نحن فحالنا حال �شِ ول يعنيك؟ اأمَّ
ما ناأكل؛ ول�شنا من اأهل المرتبة التي يتناول اأهلها كالم الملوك وما يكون 

من اأمورهم، فا�شكت عن هذا«)19(.
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ن�شحه  محاوًل  »دمنة«،  اأخ��اه  »كليلة«  يحاور  ال�شابق  الحوار  ففي 
�شوؤاله  في  ي�شتمر  »دمنة«  ولكن  يعنيه،  ل  فيما  التدخل  بعدم  واإقناعه 
في  »كليلة«  �شياأخذ  وهنا  مكانه،  يبرح  ل  الذي  الأ�شد/الملك  حال  عن 
اأن  الممكن  من  غام�ص،  م�شير  اإل��ى  فُيلمح  الحكي،  موظًفا  تحذيره، 

يحدث ل�لمروي/»دمنة«، فنقراأ:
»واعلم اأنه من تكلف من القول والعمل ما لي�ص من �شكله اأ�شابه ما 

اأ�شاب القرد«)20(.
وتمثل الإ�شارة ال�شابقة نوًعا من التحول، فقد تحول »كليلة«/الراوي 
من الحوار اإلى التلميح الحكائي اْلُمْلِغ�ز؛ اإذ ُيلمح ل� »دمنة«/المروي عليه 
ر  بما اأ�شاب »القرد«، وهو الم�شير الغام�ص الذي ينتظر »دمنة« اإذا اأ�شّ
على موقفه؛ ولذا �شي�شاأل عن بيان الحكاية: »قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قال كليلة: زعموا اأنَّ قرًدا....«)21(.
عليه  والمروي  الراوي  بين  وال�شتقبال  الإر�شال  طبيعة  اأن  والواقع 
عليه  يترتب  وال��ذي  ال��راوي،  جهة  من  اْلملُّ�ْغ�ز«  »التلميح  عليها  يطغى 
ُمَف�ِشًرا  الحكي  بث  في  ال��راوي  ليبداأ  عليه،  المروي  جهة  من  »ال�شوؤال« 
َاْللُّ�ْغ�ز، ويمكن اإي�شاح ا�شتراتيجية الإر�شال وال�شتقبال واإنتاج الحكي في 

النقاط المحددة الآتية:
الراوي: ُيلمح اإلى حكي، وكاأنه يطرح لغًزا على متلقيه.  .1

المروي عليه: ي�شاأل الراوي ك�شف الحكي/َاْللُّ�ْغ�ز المطروح، وطلبه   .2

بمثابة اعتراف بجهله.
الحكي: هو ناتج تلميح الراوي و�شوؤال المروي عليه.  .3

وتتكرر هذه الآلية في معظم المواقف التي تقت�شي الحكي و�شرب 
الأمثال من اأجل الإقناع، ومنها مثاًل: عندما يتقرب »دمنة« اإلى »الأ�شد«، 
ويتحدثا �شوًيا ب�شاأن »الثور« ول �شيما عن �شوت خواره، نقراأ الحوار الآتي:
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»قال دمنة: هل راَب الملَك �شيء غيُر هذا? قال الأ�شُد: لم يكن غيُر 
يدع  اأن  ال�شوت  هذا  منه  يبلغ  اأن  بحقيٍق  الملُك  لي�ص  دمنة:  قال  هذا. 
ّلف، والمودة  مكانه، فاإن ال�ُشْكَر ال�شعيف اآفته الماء، وال�شرف اآفته ال�شَّ
اآفتها النميمة، والقلب ال�شعيف اآفته ال�شوت والجلبة، وفي بع�ص الأمثال 

بيان اأنه لي�ص كل الأ�شوات ُتهاب....«)22(.
فهنا نلحظ اأن »دمنة«/الراوي ل يطرح تلميحه الحكائي مبا�شرة على 
الأ�شد/المروي عليه؛ اإذ ي�شبق التلميح الحوار، فالحوار ي�شهم في توطيد 
»الأ�شد«،  يحاور  »دمنة«  نجد  ولذا  عليه؛  والمروي  الراوي  بين  العالقة 
محاوًل اأن ُيزيل عنه الرهبة من �شوت الخوار المخيف، وعندما يطول 
الطرفين  بين  العالقة  توطدت  وقد   - العقلية  بالحجج  المكتنز  الحوار 
»قال  المروي عليه:  �شوؤال  مثله/لغزه منتظًرا  اإلى طرح  يتحول دمنة   -

الأ�شد: وما ذلك المثل؟ قال دمنة: زعموا اأن ثعلًبا جائًعا...«)23(.
»دمنة«/الراوي  فيحاول  ودمنة«،  »كليلة  يتحاور  اآخر  مو�شع  وفي 
اإقناع اأخيه »كليلة«/المروي عليه بقدرته وحيلته، وهنا ينتقل من الحوار 
حتى  لأ�شد  احتال  غراًبا  اأن  يبلغك  »األ��م  قائاًل:  بحكاية  التلميح  اإل��ى 
قتله؟«)24(. و�شُيعرب المروي عليه عن عدم معرفته، في�شاأل: »قال كليلة: 

وكيف كان هذا الحديث؟ قال دمنة: زعموا اأن...«)25(.
التلميح  على  ترتكز  للحكي  التقديم  طريقة  اأن  �شبق  مما  ويت�شح 
ال�شوؤال ب�شيغة: »وكيف  ياأتي  المثل؛ وغالًبا ما  اأ�شل  ثم ال�شتفهام عن 
بو�شفها  ك��ان...«  اأن��ه  »زعموا  بعبارة:  عنه  الإجابة  وتبداأ  ذل��ك؟«  كان 
محددة  غير  الأح��داث  اأن  »تفيد  اأنها  كما  جديد،  لحكى  البداية  نقطة 
الزمان؛ اإذ هي تمثيل كنائي لمعنى حكمي، يريد المبدع اإي�شاله، ولعل 
في هذا ال�شنيع اإثارة ت�شويقية للمتلقي ف�شاًل عن الوظيفة الإبالغية اأو 

المعرفية«)26(.
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يقترب الراوي من متلقيه بما يرويه من حكايات تعك�ص في ت�شاعيفها 
تجارب متنوعة، تجمع بين المتعة والفائدة، وتعمق لدى المتلقي جانًبا 
فيها،  التفكير  اأرهقه  ربما  لم�شكالت  حلول  على  عينيه  وتفتح  مجهوًل، 
اأمر دمنة« يكون التلميح للحكي و�شيلة يوظفها  ففي باب »الفح�ص عن 
»دمنة« لينجو من القتل، وذلك لما اكت�شف »الأ�شد« مكيدته وو�شايته ب� 
»الثور« وافترائه عليه، مما اأوغر �شدر »الأ�شد« فقتل »الثور«، وهنا �شنجد 
»دمنة« يحتال بالحكي محاوًل اإقناع »الأ�شد« ببراءته، وياأتي الم�شهد على 

النحو الآتي:
»�َشَجَد دمنة للملك، وقال: اأيها الملك، ل�شت بحقيٍق بمعالجة اأحد 
بالعقوبة عن قول الأ�شرار دون الفح�ص والتثبت، واإني لواثق من فح�شك 

ببراءتي وت�شديق مقالتي.
� وهي كامنة  النار من الحجر  ا�شتخرج  اإن من  العلماء:  وقد قالت 
فيه � كالقادر على اأن ي�شتخرج بالفح�ص وطول البحث ما خفي عليه من 
الأمور، ولو كنت مجرًما �شرني تركك التفتي�ص عني، ولما كنُت مرابًطا 

بباب الملك، ولو كنت مذنًبا هربُت في الأر�ص وكان لي فيها مذهب...
بال�سبهة وال يتئد عندها وال  الذي يعمل  اإنَّ  ُيقال:  وقد كان   ...
اأمره كاأمر  اأن ي�سّدقُه، فيكون  يتثبت فيها يكون قد �سدق ما ينبغي 

المراأة التي بذلت نف�سها لعبدها حتى ف�سحها.
قال االأ�سد: وكيف كان ذلك؟!
قال دمنة: كان باأر�ض...«)27(

لقد مهد »دمنة«/الراوي لالأ�شد/المروي عليه بمجموعة من الأمثال 
والأقوال التي تعدُّ تقديًما نظرًيا، �شيوؤكد �شحتها بالحكي، وكاأن الحكاية 
ويلجاأ  قوله،  �شحة  على  دامغ  دليل  هي   - الأمثال  عقب  اإليها  الم�شار   �
�شردية،  مراوغة  عليه  المروي  لمراوغة  بالحكي،  التلميح  اإلى  ال��راوي 
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الممتد، ويحاول - من جهة  بالحكي  يوؤجل قتله  فالراوي - من جهة - 
اأخرى - اأن يقنع المروي عليه بالحكي. وقد لعب التلميح دوًرا مهًما في 

جذب انتباه »الأ�شد« ف�شاأل ليعرف.
تلميح  يتكرر  اإذ  ال�شابق؛  ال�شردي  الموقف  على  الأمر  يقت�شر  ول 
الراوي اإلى حكاية ويقابله �شوؤال المروي عليه: »وكيف كان ذلك؟«  ولمزيد 
من التاأكيد والإي�شاح، يمكن ا�شتعرا�ص المواقف ال�شردية الآتية لفح�ص 

طبيعة العالقة بين الراوي والمروي عليه، ودورها في اإنتاج ال�شرد:
- »قال دمنة: ما ي�شكتكم؟ تكلموا بما علمتم؛ واعلموا اأن لكل كلمة جواًبا. 
وقد قالت العلماء: من ي�شهد بما لم ير، ويقول ما ل يعلم، اأ�شابه ما 
الجماعة:  قالت  اأعلمه.  اإني  يعلمه:  ل  لما  قال  الذي  الطبيب  اأ�شاب 
وكيف كان ذلك؟  قال دمنة: زعموا اأنه كان في بع�ص المدن طبيب له 

رفق وعلم«)28(.
به  يحط  لم  وما  يعلم،  ل  بما  القائل  اأ�شاب  ما  ي�شيبكم  اأن  »واإياكم   -
ُخبًرا. فقال عظيم الجنود والقا�شي: وكيف كان ذلك؟ فقال دمنة: 

زعموا اأنه كان...«)29(.
- »فالإخوان هم الأعوان على الخير كله، والموا�شون عندما ينوب من 
والظبي  والجرذ  المطوقة  الحمامة  مثل  ذلك  اأمثال  ومن  المكروه. 
كان  اأنه  زعموا  بيدبا:  قال  ذلك؟  كان  وكيف  الملك:  قال  والغراب. 

باأر�ص...«)30(.
طبيعة  لنا  يك�شف  اأن  يمكن  ال�شابقة  ال�شردية  المواقف  تاأمل  لعل 
تلميح  على  تقوم  والتي  عليه،  والمروى  ال��راوي  بين  والتلقي  الإر���ش��ال 
الذى  الغليظ  الميثاق  وكاأن  الآخر/المروي عليه.  و�شوؤال  الأول/ال��راوي 
َفَق عليه الراوي والمروى عليه اأن ُيلمح الأول اإلى مثل اأو حكاية فيقابله  اتَّ

الآخر بال�شتف�شار عن اإي�شاحه وبيانه.
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اإذن، فالتلميح وال�شوؤال بمثابة الميثاق الحكائي بين الراوي والمروي 
عليه، وت�شيع هذه الظاهرة في الن�شو�ص الموؤطرة بحكاية اإطارية كبرى، 
كحكاية: »بيدبا الفيل�شوف ودب�شليم الملك« في كتاب: »كليلة ودمنة« اأو 
حكاية: »الأمير ح�شيب واأخيه الملك« في كتاب: »فاكهة الخلفاء ومفاكهة 

الظرفاء«)31(.
في  ال��راوي  اأن  الخلفاء«  »فاكهة  حكايات  في  للنظر  الالفت  ومن 
مو�شع �شردي بعينه طرح �شوؤاًل على المروي عليه، وفي معظم الموا�شع 
ي�شاأله  اأن  منتظًرا  �شردًيا  تلميًحا  يطرح  ال��راوي  كان  الأخ��رى  ال�شردية 

المروي عليه بيان التلميح.  
فاأما عن المو�شع الذي بداأ فيه الراوي بطرح �شوؤاله على المروي 
اأخوه الملك،  عليه، فكان الراوي هو الأمير »ح�شيب« والمروي عليه هو 
»هل  هو:  تلميًحا حكائًيا،  ب�شوؤال حمل  عليه  المروي  الراوي  بادر  حيث 
اأتاك اأيها الد�ستور واقعة الرئي�ض مع بهرام جور؟«)32(. وقابله المروى 
عليه با�شتفهام يحمل رغبة في معرفة الحكاية الم�شار اإليها »كيف كانت 

تلك الواقعة؟«)33(.
ويرى »جيرالد برن�ص« اأن مثل هذه الموا�شع ال�شردية تكون بمثابة 
انفتاح لعملية التلقي، فيقول: »تتبدى اأجزاء معينة من �شرد ما ب�شيغة 
اأ�شئلة اأو �شبه اأ�شئلة. ول تبداأ هذه الأ�شئلة اأحياًنا بال�شخ�شية ول بالراوي 
الذي يكررها فقط. اإذن ينبغي اأن ُتعزى هذه الأ�شئلة اإلى المروي عليه، 
وينبغي لنا اأن نالحظ ما ي�شتثير ف�شوله، واأنواع الم�شكالت التي يرغب 
في حلها«)34(، ولعل كالم »برن�ص« يت�شابه مع ما ذكره »اإيزر« في كتابه: 
»يتم  اإنما  الإر���ش��ال  ب��اأن مجرى  القول  اإل��ى  ال��ق��راءة« حين ذه��ب  »فعل 

تحديده من طرف التوقعات والمتطلبات المعينة للجمهور«)35(.
اأن ُيق�شر حكيه  باأن الراوي ل يريد  وبناء على ذلك، يمكن القول 
على المروي عليه؛ بل يفتح اأفق التلقي على جمهور القراء دون القت�شار 
المتلقين  كاأنه يهاجم كل  �شوؤاله  بعينه، فعندما يطرح  على مروي عليه 
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�شلطته  ممار�شة  ثمة  ومن  جهلهم،  عن  كا�شًفا  المده�ص،  ال�شوؤال  بهذا 
عليهم.  ولعلنا نلحظ اأن المروي عليه ُيظهر � دائًما � جهله وعدم امتالك 
الجواب، فهو ي�شاأل ليعرف، ومن ثم نجده يعبر عن ده�شته وعجبه من 

المثل الم�شار اإليه وهنا يبداأ الراوي في حكيه.
واأما عن الموا�شع ال�شردية الكثيرة التي ح�شرت فيها اأ�شئلة المروي 
ا منها على  اأو مثل، فنقراأ بع�شً اإلى حكاية  الراوي  عليه عقب تلميحات 

النحو الآتي:
هذا  بمعنى  ُد  يتقيَّ ول  الم�شتغيث،  يغيُث  ول  الم�شتقيل،  يقيُل  ل  »من   -
الجْرذان،  بع�َص  اأ�شاب  ما  الزمان،  حوادِث  من  ي�شيُبه  الحديث... 
ُته، وما  الذي لم ُيَخلِّ�ْص الغزالَة، قال ال�شلطان: ُقْل لي كيَف كاَنْت ق�شّ

كانت ق�شيُته؟«)36(.
الملك  قال  الم�شافر.  �شديِقه  مع  الظاهر،  الملك  لنديِم  جرى  »كما   -

لَولِده: اأخبْرني بكيفّيِة نكده، وما َتَوّلَد من ق�شيِة ح�شده؟«)37(.
وموُدتها  ُتها غيَر �شادقة،  َمَحبَّ كانت  الثعلب، حيث  بالبطِة  َفَعَل  »كما   -
بال�شهوة مماذقة، و�شّتاَن ما بين المحبِة الخال�شة والمحبِة المنافقة، 
اأيها  اأخبْرني  الملك:  قال  نف�شها.  واإزهاِق  عك�ِشها،  اإلى  اأَّدْت  َجَرَم  ل 

الخبير، كيف هو هذا النظير؟«)38(.
يمثل  التلميح  اأن  ال�شابقة  ال�شردية  الموا�شع  في  المالحظ  من 
الواجهة الإ�شهارية والبداية ال�شتهاللية التي يعلن بها الراوي عن حكي 
جديد، وعقب التلميح ل يبداأ مبا�شرة في �شرده؛ اإذ ي�شمت وكاأنه ي�شع 
المروي عليه اأمام لغز ليثير بداخله »�شيًئا من ال�شتغراب ل يزول اإل اإذا 
انك�شف ما كان م�شتوًرا«)39(. ولعل ال�شمت هنا هو �شمت متعمد، يعمد 
اللغز  بيان  الراوي  لي�شاأل  عليه؛  المروي  ا�شتجابة  منتظًرا  الراوي  اإليه 
الحكي  بمتعة  ي�شعر  لن  الراوي  لأن  الحكاية؛  تفا�شيل  �شارًدا  المطروح 
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اإل بعد اكت�شاف جهل المروي عليه اإزاء التلميح المطروح؛ والتحقق من 
عجزه عن فك غمو�ص التلميح الُمْلِغز والت�شريح بجهله وعجزه يدفعه 

لل�شوؤال طالًبا من الراوي الك�شف، الحل والبيان.
لحكايات  الفنية  الخ�شائ�ص  ع��ن  ه��الل«  »غنيمي  تحدث  ولقد 
للحكايات  التقديم  طريقة  الفنية  خ�شائ�شها  »من  اأن  فذكر  الحيوان 
بعبارة:  الحكاية  الذى وردت فيه  المثل  اأ�شل  بالت�شاوؤل وال�شتفهام عن 
اأنه  زعموا  عبارة:  ال�شتفهام  عن  الإجابة  ويت�شدر  ذل��ك؟  كان  وكيف 
كان...«)40(. وبناء على ذلك يمكن القول باأن التلميح يلعب دوًرا فنًيا في 
ا حكايات »فاكهة  الحكاية التراثية، ول �شيما حكايات »كليلة ودمنة« واأي�شً
الخلفاء« بمعنى اأن تلميح الراوي ُيعدُّ اختباًرا نف�شًيا لرغبة المروي عليه 

في بيان التلميح.
ولعل ما �شبق يجعلنا ننتبه لأمٍر مهٍم في حكايات الحيوان الرمزية � 
تحديًدا � يتمثل في طبيعة العالقة المتوج�شة بين الراوي والمروي عليه، 
الملك  ودمنة« هو  »كليلة  كتاب  في  الرئي�ص  عليه  المروي  اأن  نجد  حيث 
هو  الخلفاء«  »فاكهة  كتاب  في  الرئي�ص  عليه  المروي  اأن  كما  دب�شليم، 
ا، ومعروٌف اأن هذه الحكايات الرمزية تحمل في ت�شاعيفها  الملك اأي�شً
نقًدا �شيا�شًيا، من �شاأنه اأن يجعل الراوي متحفًظا ومتخوًفا في الآن ذاته، 
فهو ي�شير من بعيد بالحكي، وينتظر �شوؤال المروي عليه/الملك، طالًبا 
نقًدا  تحمل  قد  التي  الحكاية  الإف�شاح عن  اأو  الإ�شارة  بيان  في  وراغًبا 

ربما يكون لذًعا للمروي عليه/الملك.
ال��راوي بم�شمون حكاياته وما  اإلى وعي  يعود ذلك  الأرج��ح،  وعلى 
بعيد  ُيلمح من  للمروي عليه، جعلته  وتوجيه  نقد  تحمله في طياتها من 
قبل اأن يفر�ص حكيه علي المروي عليه، وكاأن التلميح هنا اأ�شبه ما يكون 
التلقي،  في  رغبته  لمعرفة  عليه  للمروي  الراوي  يعقده  الذي  بالختبار 
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فاإذا اأبدى المروي عليه رغبة اإيجابية ف�شاأل عن بيان التلميح هنا �شيبداأ 
الراوي في مبا�شرة الحكي، واإذا لم يبد المروي عليه تفاعاًل مع التلميح 
�شيترتب عليه من  وما  المروي عليه  الراوي خوًفا من رد فعل  �شي�شكت 

عقاب وخيم.
الرمزية: )كليلة  الطبيعة  التراثية ذات  الحكايات  انتقلنا من  واإذا 
اأن  �شنلحظ  وليلة«  ليلة  »األ��ف  حكايات  اإل��ى  الخلفاء(  وفاكهة  ودمنة 
والتي  الحكائية،  التلميح  �شيغ  من  كبيٍر  بعدٍد  تكتنز  »الليالي«  حكايات 
تعك�ص ملمًحا مهًما للغاية، مفاده اأن: الراوي يريد اأن يحتفظ بالمروي 
عليه لأكبر وقت ممكن، دون اأن ُي�شعره بالملل، ومن هنا اأخذ يتفنن في 

عر�ص ما لديه من حكي.
ولنبداأ تحليلنا من الحكاية الإطارية الكبرى، وفيها نجد »�شهرزاد« 
تطلب من اأبيها »الوزير« اأن يزوجها من الملك »�شهريار« فاإما اأن تعي�ص 
يديه،  بين  و�شبًبا لخال�شهن من  الم�شلمين،  لبنات  تكون فداًء  اأن  واإما 
ولكن الأب/الوزير ل ير�شى لبنته خو�ص هذه المغامرة ويحذرها من 
عاقبة قرارها، وهي ت�شر علي الم�شي فيما عزمت عليه، وعندما يف�شل 
اإل الحكي و�شيلة  اأمامه  المبا�شر، ل يجد  بالكالم  ابنته  اإقناع  الأب في 

لالإقناع، فنقراأ:
»قال لها: باهلل عليك ال تخاطري بنف�سك اأبًدا. 

فقالت له: ال بد من ذلك.
 فقال: اأخ�سي عليِك اأن يح�سل لِك ما ح�سل للحمار والثور مع 

�ساحب الزرع. 
فقالت له: وما الذي جري لهما يا اأبِت؟«)41(.

اإلى حكاية:  وفي الن�ص ال�شابق يت�شح تلميح الراوي/الأب/الوزير 
»الحمار والثور مع �ساحب الزرع«، منتظًرا رد المروي عليها/البنة/
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من  يتحقق  اأن  يريد  ربما  اأو  وحما�شتها،  يقظتها  يختبر  وكاأنه  �شهرزاد 
ت�شاأل  عليها/�شهرزاد،  المروي  �شنجد  ولذا  للمعرفة؛  ولهفتها  تجاوبها 
الراوي/الأب عن بيان التلميح ال�شردي: »وما الذي جرى لهما يااأبِت؟«. 
ف�شوؤالها هذا �شروري ومهم، ف�»اإذا لم ُيبد المتلقي رغبة في ال�شتماع 

فاإنَّ ال�ّشرد ي�شبح بال معنى وبال جدوى«)42(.
عليه،  المروي  ل�شطياد  ت�شويقية  ب�شيغ  حكيه  عن  ال��راوي  ُيعلن 
الليلة  بدء  قبل  نلحظ  فمثاًل  الحكي،  مقدمات  في  ال�شيغ  هذه  تتجلى 
خطتها  �شهرزاد/الراوية  ر�شمت  وليلة«،  ليلة  »األ��ف  ليالي  من  الأول��ي 
َرًكا � اأو فًخا � لالإيقاع بالمروي عليه  ل�شطياد المروي عليه، فو�شعت �شَّ
الرئي�ص وهو الملك/�شهريار، وذلك عندما اأو�شت اأختها ال�شغرى »دنيا 
ق�شي  قد  وراأت��ه  في ح�شرته،  وجل�شت  الملك،  ق�شر  اإلى  اأتت  اإذا  زاد« 

حاجته، فهنا تتقدم وتطلب من »�شهرزاد« حديًثا غريًبا.
والالفٌت للنظر هو تركيزها علي اأن يكون الحديث/ال�شرد/الحكي 
)غريًبا(؛ لأن الغرابة تمثل عامل جذب للمروي عليه/ �شهريار الذي - 
من غير �شٍك - �شي�شغي اإلى الحكي الغريب؛ لأن الغريب يخالف العادة 
حر�ص  �شهرزاد/الراوية  �شت�شمن  ثم  ومن  الماألوف،  حيز  عن  ويخرج 

المروي عليه علي �شماع حديثها، وما �شيتبعه من اإبقاٍء على حياتها.
المروي  دعوة  بعد  اإل  حكيها  تبداأ  األ  على  »�شهرزاد«  تحر�ص  كما 
حًبا  فقالت:  ليلتنا،  �سهر  بــه  نقطع  حديًثا  حدثينا  اأخــتــي  »يا  عليه: 
وكرامة اإن اأذن لي هذا الملك المهذب فلما �سمع ذلك الكالم وكان به 

قلق ففرح ب�سماع الحديث«)43(.
وا�شتدعاوؤها  عليها،  النداء  يتم  »�شهرزاد«  اأن  الن�ص  هذا  ويعك�ص 
لتبداأ في بث اأحاديثها، وتت�شم دعوتها ب�شيغة الأمر: »حدثينا«، ووا�شح 
زاد«   »دنيا  لأن  »حدثيني«؛  تاأت  ولم  »حدثينا«  جاءت  ال�شيغة  اأن  هنا 



أحمد علواني
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

253

جـــــذور

ُت�شرك الملك »�شهريار« في اأمرها الطلبي؛ ولذا فلن تتحدث »�شهرزاد« 
المروي  ُت�شرك  بذلك  وهي  بالحديث،  الملك  لها  ي�شمح  اأن  ب�سرط  اإل 
عليه معها، بل ت�شترط اأن ياأذن لها في الحكي، فاإذا لم ي�شارك الملك/
اإذن  يحر�ص  ف�»الراوي  �شلبًيا،  متلقًيا  �شيكون  دعوتها  في  عليه  المروي 
الدعوة  هذه  وب��دون  المتلقي،  عن  �شادرة  لدعوة  ملبًيا  يكون  اأن  على 
اإليه ول يوؤبه له«)44(. ولكن بعد موافقة الملك  َغى  ي�شير طفيلًيا ل ُي�شْ
بو�شوح  ذلك  و�شيظهر  واإ�شغاءه،  يقظته  �شهرزاد/الراوية  �شت�شمن 
تلقًيا  واأب��دى  بالفرح،  وجهه  تهلل  فقد  عليه،  الملك/المروي  وجه  على 
اأيها  ب�سيغة: )بلغني  اإيجابًيا، ومن ثم بداأت »�شهرزاد« في بث حكيها 
تنحية  تم  اإذ  مق�شود؛  تحول  ثمة  ال�شيغة  هذه  وفي  ال�سعيد(،  الملك 
»دنيازاد« بعيًدا، و�شار الحكي موجًها اإلى الملك ال�شعيد، فهو  المروي 

عليه المق�شود بعينه.
عليه/�شهريار  ل�لمروي  »�شهرزاد«  و�شف  تحليل  اإل��ى  عدنا  واإذا 
ب�)الملك ال�سعيد(، �شنجد اأن هذه ال�شفة »ال�شعيد« جاءت لما راأته على 
وجهه من بوادر اإيجابية، تعك�ص �شعادته بالحديث، وا�شتعداده لما �ُشيلقى 
عليه. وبالفعل �شيكون لحديث »�شهرزاد« في الليلة الأولى - وماتاله من 
اأحاديث وحكايات - اأثره البالغ علي المروي عليه/الملك، عندما يعالج 
�شهوته  �شيوؤجل  الحكي  اأن  اإلى  اإ�شافة  ويزيل همه،  نف�شه،  ويريح  اأرقه، 
ل�شفك الدم الأنثوي ليلة تلو الأخرى حتى بلوغ الرقم القيا�شي المعروف، 
ا  واأي�شً  - عليه/الملك  المروي  لدى  �شتتكون  الزمنية  المدة  هذه  وفي 
لدى المتلقي ال�شمني للحكايات اأو القارئ بعامة - مجموعة كبيرة من 
الإ�شغاء  وبعد  القدماء،  عن  المنقولة  لالأحاديث  �شماعه  بعد  المعارف 
والتلقي لحكايات ال�شالفين وما تحمله في ت�شاعيفها من حكم ومعارف 
جيًدا،  ذلك  تعرف  و»�شهرزاد«  الملك،  وعقل  بفكر  �شترتقي  متنوعة، 

فمنذ البدء ت�شترط على اأختها ال�شغرى »دنيازاد«:
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»اإذا جئِت عندي وراأيِت الملك ق�سى حاجته مني فقولي: يا اأختي 
حدثينا حديًثا غريًبا نقطع به ال�سهر، واأنا اأحدثك حديًثا يكون فيه 

الخال�ض اإن �ساء اهلل«)45(.
ف�مجيء  المتلقي،  حال  مقت�شى  يراعي  الن�ص  اأن  المالحظ  ومن 
»دنيازاد« م�شروٌط بطلب الحديث الغريب، ولكن بعد انتهاء الملك من 
المروي  حال  الحكي  مر�شلة  »�شهرزاد«/  تراعي  وبذلك  حاجته،  ق�شاء 
عليه/الملك، ف�� »دنيازاد« لن تتقدم وتطلب الحديث الغريب الذي يقطع 
ال�شهر، اإل بعد انتهاء الملك من قطف البكارة وهي �شاغله الأكبر، فاإذا 
�شيرف�ص  اأن��ه  الموؤكد  فمن  لحاجته،  الملك  ق�شاء  قبل  الحديث  ُطلب 
البث  وتعطل  الحكي  مقاطعة  ذل��ك  على  �شيترتب  ثم  وم��ن  ال�شتماع، 

الحكائي قبل اأن يبداأ.
نف�شًيا  عليه/الملك  المروي  يتهياأ  حتى  النتظار  من  فالبد  اإذن، 
انتباهه  الحكي  �شهرزاد/راوية  ت�شمن  وبذلك  التلقي،  لعملية  وج�شدًيا 
ويقظته وم�شاركته الإيجابية، فقد ق�شي حاجته، وانطفاأت �شهوته، ومن 

ثم فلن ي�شغله �شاغل عن التلقي والإ�شغاء.
»بلغني  ال�شيغة:  بهذه  »�شهرزاد« حكيها  ت�شتهل  الثانية  الليلة  وفي 
في  اختالفًا  نلحظ  وهنا  الر�سيد«)46(.  الــراأي  ذو  ال�سعيد  الملك  اأيها 
ال�شياغة ال�شتهاللية مقارنة بالليلة الأولى، ف� »ذو الراأي الر�شيد« هي 
اإ�شافة جديدة ملمو�شة، لم تنطق بها »�شهرزاد« في الليلة الأولى، ففي 
اأن  �شهرزاد«  »الراوية/  من  عليه/الملك«  »المروي  يطلب  الثانية  الليلة 
تكمل حديثها، وب�شماحه لها تفطن اإلى تفكيره فيما �شمع بالليلة الأولى 
وا�شتمالحه له، وهي ترى في ذلك �شداًدا في تفكيره، اأو ر�شاًدا في راأيه، 
ومن ثم ت�شيف اإلى اأو�شافه و�شًفا جديًدا، اإنه: »ذو الراأي الر�شيد«)47(.
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ومن الطبيعي اأن تبداأ الراوية/»�شهرزاد« كل حكاياتها بطرح �شوؤال 
اأثناء  يقظته  وت�شمن  عليه/»�شهريار«  المروي  رغبة  به  تختبر  تحفيزي 
الحكي، اأو تتحقق من حما�شته لمعرفة الجواب؛ لأن هدفها - في المقام 
الأول - تعليمة وتثقيفة بالحكي اأو تروي�شة وربما تدجين �شهوته الدموية 
انتهت  عندما  ذلك  ويظهر  ال�شردية،  الحكايات  في  المبثوثة  بالمعرفة 
»�شهرزاد« من حكاية: »التاجر مع العفريت« وقد تعجب المروي عليه/
�شهريار من هذه الحكاية العجيبة، فهنا و�شعت �شهرزاد تلميًحا حكائًيا 

جديًدا فقالت:
»وما هذه باأعجب من حكاية ال�سياد، فقال لها الملك: وما حكاية 

ال�سياد؟«)48(.
ويحمل الن�ص تلميًحا ت�شويقًيا، تحفيزًيا ل�لمروي عليه/»�شهريار«، 
اإنه تلميح اأو ت�شويق اإلى الأعجب، فاإذا كان المروي عليه قد اأبدي عجبه 
اأعجب،  الراوية/»�شهرزاد«  لدى  الم�شكوت عنه  فاإن  �شابًقا،  �شمعه  مما 
ال�شوؤال،  اإل��ى  يدفعه  الأعجب  معرفة  اإل��ى  عليه/الملك  المروي  وت��وق 
الراوي لجذب  �شعي  دليل على  التلميح  فاإن و�شع  كله،  اإلى هذا  اإ�شافة 
انتباه المروي عليه واإدخاله في لعبة ل تنتهي، خا�شة اإذا كانت »�سهرزاد 
تحارب الزمن المحدد لموتها بروايتها الم�ستمرة لك�سب الوقت«)49(. 
حقيقية  معرفة  على  وكانت  الم�شتمر،  بالحكي  »�شهرزاد«  احتمت  فقد 
ُتنهي  اأن  ت�شاأ  لم  ول��ذا  ليلة؛  بعد  ليلة  موتها  �شتوؤجل  �شردها  مع  باأنها 
حكيها، ففي نهاية كل حكاية كانت ت�شع � عن ق�شد � تلميًحا �شردًيا اإلى 
ال�شتماع  المروي عليه/»�شهريار« رغبته في  ولم يخف  حكاية جديدة، 

فكان ي�شاأل عن بيان التلميح ال�شردي.
الحكي المتنا�سل والتلقي الم�ستمر:

اإن اأي حكاية لبد لها من نهاية، ومع نهايتها �شينتهي � من غير �شك 
� ن�شاط المروي عليه، ولكن ماذا �شيحدث لو ُو�شع �شوؤال عند النهاية؟!
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ل �شك اأن ال�شوؤال �شيكون مجدًدا لن�شاط المروي عليه؛ لأنه يجهل 
الحكي  باب  �شينفتح  لمعرفتها... وهنا  ولديه ف�شول  الإجابة/الحكاية، 
اأكثر  يعتمد  ال��راوي  لأن  التلقي؛  بعملية  كبير  دخل  له  وهذا  من جديد. 
الغريبة  الحوادث  �شماع  في  عليه  المروي  رغبة  اإ�شباع  على  يعتمد  ما 
والحكايات العجيبة؛ ولهذا ي�شع الراوي في نهاية كل حكاية �شوؤاًل يختبر 
به رغبة المروي عليه، ويتعرف من خالل جوابه على مدى ن�شاطه، فاإن 
قال له: »كيف..؟« اأو »اأخبرنا« اأو »حدثنا« اأو ... فهذا يعك�ص رغبته في 

المعرفة وموا�شلة ال�شتماع والإن�شات للحكي الم�شار اإليه.
ولعل الناظر المّدقق في حكايات: »كليلة ودمنة«، »فاكهة الخلفاء« 
الفيل�شوف«،  »بيدبا  ال��رواة:  �ُشلطة  تنامّي  �شيلحظ  وليلة«  ليلة  و»األ��ف 
»الأمير ح�شيب«، »�شهرزاد«، فهوؤلء الرواة يح�شرون وي�شطلعون بتنظيم 
الذي  الحكي  يمتلكون  لأنهم  عليهم؛  المروي  في  ويتحكمون  مروياتهم، 
يتنامى ويتكاثر ويتنا�شل با�شتمرار، ويمكن القول باأن الحكي المتنا�شل 
المغناطي�شية  حرية والجاذبية  ال�شِّ »الديمومة  ب�  اأ�شبه  الم�شتمر  والتلقي 

الّتي تمار�شها الحكايات با�شتمرار«)50(.
ففي »كليلة ودمنة« لحظنا اأن الحكي جاء تالًيا لحوار بين الراوي 
والمروي عليه، ثم طرح الراوي تلميًحا، وهنا �شاأله المروي عليه طالًبا 
بيان التلميح الم�شار اإليه. وتتكرر هذه الطريقة على مدار الحكي، ففي 
باب »الأ�شد والثور« نقراأ هذا الحوار القائم بين كليلة/ الراوي ودمنة/ 

المروي عليه:
اأن  اأع��رف  واأن��ا  التاأنيب،  َوَج��َدا هذا  المقالة،  غناُء هذه  ما  »ولكن 
ر  الأمر فيه كما قال الرجل للطائر: ل تلتم�ص تقويم ما ل يعتدل، ول ُتَب�شِّ
من ل يفهم. فقال دمنة: وكيف كان ذلك? قال كليلة: زعموا اأن جماعًة 
من القردة ُكنَّ في جبٍل )...( فهذا مثلك في قلة النتفاع بالموعظة، مع 
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اإنه �شي�شيبك من  المكُر والعجب، وهما خلتا �شوٍء،  اأنه قد غلب عليك 
ل، قال دمنة: وكيف  عاقبة ما اأنت فيه ما دخل على الَخبَّ �شريك المغفَّ

كان ذلك?  
ل...«)51(. قال كليلة: زعموا اأن رجلين، اأحدهما خٌب والآخر مغفَّ

من الوا�شح في الن�ص ال�شابق اأن كليلة/الراوي ي�شير اإلى »حكاية 
ينتهي  وعندما  بيانها،  يطلب  عليه  و»دمنة«/المروي  والقردة«  الطائر 
»الخٌب  حكاية  اإلى  جديدة  اإ�شارة  نهايتها  في  ي�شع  حكيها  من  »كليلة« 
ال�شلوك بالف�شول الحكائي »فما ف�شول  ل« ول يمكن و�شف هذا  والمغفَّ
القارئ...  ف�شول  على  لالإجابة  ذريعة  اإل  الحكاية  داخ��ل  الم�شتمعين 
اإل متغيٌر لال�شترجاع التف�شيري.«)52(،  التالية  وما الحكاية الق�ش�شية 
في  تتجلى  فنية،  با�شتمرارية  ودمنة«  »كليلة  في  الحكي  يت�شم  وبذلك 
ي�شتدعى  جديد،  حكي  اإل��ى  التلميح  على  القائمة  الختامية  ال�شياغة 
للتوالد  بوؤرة  �شوؤاله  ويمثل  اإي�شاحه،  الراوي  ي�شاأل  اأن  عليه  المروي  من 
ال�شردي حيث تتوالى الحكايات الواحدة تلو الأخرى على نحو ي�شكل بنية 

�شردية م�شتمرة ومترابطة.
وفي »فاكهة الخلفاء« يختتم الراوي معظم حكاياته بجملة ت�شويقية، 
تحمل اإ�شارة جديدة اإلى حكاية اأخرى »... وَمْن ال ي�سيُد اأركاَن اأ�سالفه، 
الَجْدي  مع  الذئب،  اأ�ساب  ما  مثل  ي�سيبه  اأ�سراِفه  ُبنياَن  يقّوى  وال 
عليه  المروى  من  ت�شاوؤًل  الإ�شارة  وت�شتدعي  الم�سيب«)53(.  المغني 
وتاأتي  وينهيه؟«)54(.  المثل  ذلــك  يذكَر  اأْن  اأخيه  من  الملك  »ف�ساأل 
الإجابة عن ال�شوؤال في �شورة حكي جديد، ويحر�ص الراوي في نهايته 
َل واالفتكار، اأ�سابه ما اأ�ساَب  اأن ي�شير اإلى مثٍل ثالث؛ »وَمْن َتَرَك التاأمَّ
عليه  المروي  طلًبا من  الإ�شارة  وتتبع هذه  الحمار«)55(.   اآوى مع  ابَن 
ويلبي  االأخبار؟«)56(.  هذه  كيفيَّة  المختار،  اأيها  »اأفدنا  المثل:  ببيان 
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في  ويترابط  الحكي  يتوالد  وبذلك  فيحكي،  عليه  المروى  طلب  الراوي 
)الت�شل�شل  طريق  عن  يتحقق  »توالٌد  اإنه  المت�شل،  الن�شل  من  �شل�شلة 
تحتوى  اأخرى  لحكاية  حكاية  كل  احتواء  طريق  وعن   )enchainement

حكاية ثالثة بدورها«)57(.
توالدية،  �شردية  متوالية  على  التراثية  الحكاية  اإنتاج  يعتمد  اإذن، 
وكلما  عليه،  المروي  من  ت�شاوؤًل  وجد  حكاية  اإل��ى  ال��راوي  اأ�شار  فكلما 
اأجاب الراوي عن الت�شاوؤل تولد ال�شرد، وتتوالى هذه العملية حتى تحت�شد 
الحكايات الفرعية في �شل�شلة طويلة - وربما ل نهائية - ولعل هذا ال�شيل 
الحكائي »يوحى اإلينا بفكرة ل نهائية الحياة، وات�شال جزئياتها بع�شها 
ببع�ص في تتابع واطراد، فاإذا هي تبداأ من حيث تنتهي ويتوالد بع�شها من 
بع�ص على نحو مطرد«)58(. ومن ثمَّ يمكن القول باأن عملية الحكي ترتكز 
اآٍن واحد، فالراوي  على خا�شية التوالد الحكائي المتجدد والمنفتح في 

يفتح عملية اإنتاج الحكي على ف�شاء مت�شع يو�شك اأن يكون ل نهائي.
اإلى  الخلفاء«  و»فاكهة  ودمنة«  »كليلة  حكايات:  من  انتقلنا  واإذا 
على  وتتنا�شل  تتوالد  الحكايات  اأن  �شنلحظ  وليلة«  ليلة  »األ��ف  حكايات 
محفزات  »من   � يقطين  �شعيد  بح�شب   � فال�شوؤال  ا؛  اأي�شً ال�شوؤال  اأ�شا�ص 
الحكي القديم في العديد من اأنواع واأ�شكال ال�شرد العربي، فيكون الجواب 

حكاية كبرى جديدة؛ وهكذا دواليك ... اإلى اأن تنتهي الليالي«)59(.
وافتتاح  ال�شابقة  الحكاية  من  الخروج  بدور  ي�شطلع  التلميح  ولعل 
ا�شتطرادية  �شردية  الأرجح هي طريقة  وعلى  الالحقة،  للحكاية  جديد 
و»األف  ودمنة«،  »كليلة  في  نجدها  حيث  التراثية،  الحكاية  في  ماألوفة 
ليلة وليلة«، ولقد راجت »في الليالي رواًجا ملحوًظا؛ لأنها �شادفت قبوًل 
لديهم  »الليالي«  في حكايات  عليهم  فالمروي  ال�شامعين«)60(  من  طيًبا 
توق لمعرفة عوالم مجهولة، واكت�شاف اأ�شرار غام�شة، وهم من ي�شعون 
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لطرح الت�شاوؤلت على الرواة، ف�في حكاية »الحمال مع البنات« يتعجب 
»هارون الر�شيد«/ المروي عليه مما راآه من اآثار ال�شرب على ج�شد الفتاة 

الم�شروبة بالمقارع، ويدفعه هذا العجب اإلى طرح ال�شوؤال، فنقراأ:
»تعجب الخليفة من ذلك ثم قال لل�شبية الثانية: ما �شبب ال�شرب 
الذي علي ج�شدك؟«)61(. ول ينتهي تعجب المروي عليه حتى يعرف كل 
�شيء، في�شاأل ال�شبية الأولى التي �شحرت العفريتة اأختيها اإلى كلبتين: 
»هل عندك خبر بالعفريتة التي �سحرت اأختيك؟«)62(. وغر�ص الخليفة 
من ال�شوؤال اأن ي�شتك�شف �شر العجيب، ومع جواب الراوي ينفتح الحكي 

وتتنا�شل وتتداخل الحكايات وهكذا دواليك.
ومن الالفت للنظر اأن المروي عليه/هارون الر�شيد هو من يبحث 
عن الراوي، ل العك�ص، فنجد »هارون الر�شيد« يطوف في مملكته وي�شاأل 
وب�شوؤاله ي�شبح مروًيا عليه، فعندما يرى �شيًخا كبيًرا يحمل »على راأ�شه: 
»�شبكة« و»قفة« وفي يده »ع�شا« وهو ما�ٍص على مهله. تقدم الخليفة اإليه 

وقال له يا �شيخ ما حرفتك؟«)63(.
ومن الوا�شح اأن ما يحمله »ال�شيخ« من اأدوات ال�شيد: )ال�سبكة - 
القفة( يدل على اأن حرفته ال�شيد؛ ولكن كي ينفتح باب الحكي لبد من 
طرح ال�شوؤال من المروي عليه: )يا �شيخ ما حرفتك؟( واإجابة »ال�شيخ«/
الراوي لي�شت على حجم ال�شوؤال، بمعنى اأنها لم تكن موجزة، فيقول: اأنا 
�شياد. وي�شمت؛ ولكنه يريد اأن يحكي، فيطنب وي�شكو اإلى الخليفة حاله 

و�شيق رزقه...)64(.
طرح  وبين  الر�شيد  عليه/هارون  المروي  تعجب  بين  تالزم  وثمة 
بال�شوؤال،  التعجب  يرتبط  المقتولة«،  ال�شبية  »حكاية  ففي  الأ�شئلة، 
فقد »تعجب الخليفة وقال: وما �سبب اإقرارك بالقتل من غير �سرب 

وقولك اقت�سوا لها مني؟«)65(.
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ومن الوا�شح اأن �شوؤال المروي عليه يت�شمن �شقين؛ اأما عن ال�شق 
الأول، فهو: �شبب اإقرار ال�شاب بالقتل. واأما عن ال�شق الثاني، فهو: �شبب 
قوله اقت�شوا مني، فلو كان ال�شوؤال قا�شًرا علي ال�شق الأول ربما اأجاب 
ال�شاب فاأوجز، وهنا تاأتي وظيفة ال�شق الثاني من ال�شوؤال وهو ما �شبب 
ممار�شة  في  القاتل  ال�شاب  �شيبداأ  وهنا  منك؟  الق�شا�ص  اإلى  دعوتك 
دور الراوي، فيحكي عن التفاحة التي راآها في يد العبد الأ�شود، و�شوؤاله 

للعبد: »من اأين اأخذت هذه التفاحة حتى اآخذ مثلها؟«)66(.
والالفت لالنتباه اأن العبد ل يوجز الجواب؛ ولكنه ي�شتطرد فيحكي 
عليه.  مروًيا  ال�شاب  وي�شبح  راٍو،  اإل��ى  العبد  فيتحول  كاذبة،  حكاية 
زوجه:  في�شاأل  الثالثة،  التفاحة  يجد  ل  بيته  اإلى  ال�شاب  يذهب  وعندما 
»اأين الثالثة؟ فقالت: ال اأدري وال اأعلم اأين ذهبت!«)67(. وهنا ي�شك في 
�شلوكها فيقتلها ويقطعها ثم ي�شعها في �شندوق ويرميه في نهر دجلة، 
وعندما يعود اإلى بيته يجد ولده الأكبر يبكي - ولم يكن له علم بمقتل 
اأبيه لأمه - وهذا يدفع الأب اإلى �شوؤاله: »ما يبكيك؟«)68(. وفي الجواب 
ينفتح الحكي، ويتحول البن اإلى راٍو وي�شبح الأب مروًيا عليه، فيحكي 
البن حكايته مع العبد الأ�شود الذي خطف منه التفاحة، وبعد خطفها 
موجزة  اإجابة  الولد  يجب  ولم  هذه؟«)69(.  جاءتك  اأيــن  »من  ي�شاأله: 
ق�شة  يحكي  ولكنه  اأب��ي«؛  »اأح�شرها  اأو  اأم��ي«  »من  مثاًل:  للعبد  فيقول 
ثالث  و�شراء  الب�شرة  اإلى  الأب  و�شفر  التفاح  ا�شتهت  التي  الأم  مر�ص 

تفاحات بثالثة دنانير...
باأن يح�شر  وزيره »جعفر«  الر�شيد«  »هارون  الخليفة  ياأمر  وعندما 
العبد الأ�شود واإل قتله، ول يعرف جعفر من اأين ياأتي به؟، ويقرر اأن يلزم 
اإلى  للذهاب  تمهيًدا  اأهله  يودع  اأخذ  الرابع  اليوم  وفي  اأيام  ثالثة  داره 
الخليفة الذي اأر�شل ر�شوًل ي�شرع في طلبه، وهنا اأيقن جعفر اأنه مقتول؛ 
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ال�شغيرة؛  بنته  اإلى  تقدم  التوديع  من  فرغ  »فلما  اأهله:  يودع  اأخذ  ولذا 
ليودعها وكان يحبها اأكثر من اأولده جميًعا ف�شمها اإلى �شدره وبكى على 
فراقها فوجد في جيبها �شيئًا مكبًبا فقال لها: ما الذي في جيبك؟«)70(.
وبالٍء  ك��رٍب  من  فيه  هو  ما  ي�شغله  ل  »جعفًرا«  اأن  المالحظ  ومن 
واقتراٍب من القتل بقدر ما ي�شغله ال�شوؤال، ويقود ال�شوؤال اإلى الجواب، 
التفاحة  جلب  من  هو  »ريحان«  العبد  اأن  الوزير  �شيعرف  الجواب  ومع 

لبنته، فياأتي بالعبد وي�شاأله: »من اأين هذه التفاحة؟«)71(.
وكما هو وا�شح من تكرار وتبادل الأدوار، اأو تعدد الأ�شوات، بمعنى اأن 
الحكاية تتكرر، والمواقع تتبدل، فيتحول الراوي اإلي مروٍي عليه، والعك�ص، 
وبهذه الطريقة يتوالد الحكي ويتنا�شل وينفتح زمن التلقي، وبح�شب »وحيد 
ال�شعفي« »عالم الق�ّص اإذن هو عالٌم يرتبط بع�شه ببع�ص، ويف�ّشر بع�شه 

ا، يخ�شع لت�شّور �شامل متوا�شل ل نهاية له«)72(. بع�شً
ال�شتطرادية  الطريقة  لهذه  عليه  المروي  قبول  كان  الأرجح  وعلى 
مردوده في نف�ص الراوي، فالراوي لديه رغبة في الإطالة اأو الحكي دون 
توقف، وهذا جعله كلما و�شل اإلى نهاية حكاية األ�شق فيها حكاية جديدة. 
اإنها بنية ذات توالد حكائي: متجدد، م�شتمر ومنفتح، وكاأن الراوي »ُيعيد 
� من غير �شك � اإنتاج نوع من نظرية الكالم )الكالم الذي يولد الكالم(، 

وُيعيد في الوقت نف�شه نظرية مفتوحة لل�شماع«)73(.
الحكي فدية الحياة:

كان الحكي في »كليلة ودمنة« �شبًبا ناجًعا لينجو »بيدبا الفيل�شوف« 
من قتل »دب�شليم الملك«، وكذا كان الحكي في »فاكهة الخلفاء« و�شيلة 
نافعة احتال بها »الأمير ح�شيب« وتخل�ص من ترب�ص »اأخيه الملك« به 
لإيذائه وقتله، وذلك بعد و�شاية الوزير بالأمير)74(، وفي حكايات »الليالي« 
لم يكن الحكي �شبًبا في نجاة »�شهرزاد« من القتل فح�شب؛ اإذ نجد في 
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المحدق  الموت  لتاأجيل  الحكي  ت�شتثمر  ال�شخ�شيات  العربية«  »الليالي 
بهم، اأو تعطيل �شيف ال�شّياف الم�شلّط علي رقابهم، فعلى �شبيل المثال 
ال�شياد:  تلميح  العفريت«،  »ال�شياد مع  نقراأ في حكاية  الح�شر -  -ل 
»اإن مثلي ومثلك مثل وزير الملك يونان والحكيم رويان. فقال العفريت: 

وما �شاأن وزير الملك يونان والحكيم رويان؟! وما ق�ستهما؟«)75(.
� اأن العفريت/المروي عليه ل ي�شغله ما هو  لعله من الوا�شح � هنا 
فهو  ولذا  الق�شة؛  معرفة  ي�شغله  ما  بقدر  القمقم  داخل  �شجن  من  فيه 
والعفريت«  »ال�شياد  حكاية  ت�شبح  وبذلك  الق�شة،  عن  ال�شياد  ي�شاأل 
الوزير  ا�شتطاع  وفيها  روي��ان«،  والحكيم  يونان  »الملك  لحكاية  اإط��اًرا 
اإقناع الملك بالخال�ص من الحكيم، ونجحت و�شايته، فيّقرر الملك قتل 
الحكيم، وياأمر باإح�شار الحكيم بين يديه، وُيبلغه بعزمه على قتله، وهنا 
يحذره الحكيم من مغبة قراره، طالًبا منه اأن يبقيه حًيا، متو�شاًل اإليه، 
يحتال  وهنا  �شيفه،  وي�شهر  عينيه  فيغمي  ال�شّياف،  ياأمر  الملك  ولكن 

الحكيم قبل تنفيذ القتل، وتكون حيلته هي التلميح الحكائي:
»بعد ذلك تقدم ال�شياف وغمى عينيه و�شهر �شيفه، والحكيم يبكي 
ويقول للملك: اأبقني يبقيك اهلل ول تقتلني يقتلك اهلل... ثم اإن الحكيم 
قال  التم�شاح  مجازاة  فتجازيني  منك،  جزائي  هذا  اأيكون  للملك  قال 

الملك: وما حكاية التم�ساح؟«)76(.
من الوا�شح اأن الراوي/الحكيم ي�شيح اآمًرا ومهدًدا الملك/المروي 
وبذلك  القتل،  فعل  فيتعطل  الحكائي  بالتلميح  تهديده  وُيلحق  عليه، 
عليه  المروي  نف�ص  في  بث  بعدما  الموت،  �شيف  نف�شه  ال��راوي عن  رفع 
الرهبة والرغبة، وهنا �شاأل المروي عليه/الملك: وما حكاية التم�شاح؟، 
وبال�شوؤال �شيتوارى ال�شّياف ب�شيفه الم�شلط، ليبداأ الحكيم/الراوي في 
ممار�شة �شلطة الحكي على المروي عليه/الملك، وبذلك تحول الحكي 
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اإلى �شالح في يد الراوي و�شلطة موؤثرة على المروي عليه، حيث يتخلى 
التلقي  وك��اأن  الحكاية،  تلقي  بعد  قراراته  عن  ويتراجع  قناعاته،  عن 
اأو  ُيّقرر،  المتلقي  التلقي تجعل  فعملية  ا�شتجمامًيا جمالًيا،  فعاًل  »يمثل 
يغير قرارات �شابقة، اأو يكون توقعات لحقة؛ اإذ يفكر، يقبل، يرف�ص، اإلخ 

وبذلك ي�شبح التلقي عملية دينامية تفاعلية«)77(.
واإذا عدنا مرة اأخرى اإلى حكاية »ال�شياد مع العفريت«، �شنجد اأن 
ال�شياد نجح في اإعادة العفريت اإلى القمقم، وقرر التخل�ص منه برميه 
في البحر مرة اأخرى، وهنا يحاول العفريت/الراوي اأن يثني ال�شياد/
مع  »اإم��ام��ة«  عمل  كما  تعمل  »ول  فيخاطبه:  ق��راره،  عن  عليه  المروي 

»عاتكة«، قال ال�شياد: وما �ساأنهما؟«)78(.
حكاية  ففي  والعفريت«  ال�شياد  »حكاية  على  الأم��ر  يقت�شر  ول 
»الحمال مع البنات« نلحظ اأن »ال�شبية« قررت قتل الحّمال وال�شعاليك 
وهارون الر�شيد ووزيره جعفر و�شيافه م�شرور؛ ولكنها ل ت�شرع في تنفيذ 
اأو حكايتهم،  معرفة خبرهم  اإلى  يدفعها  ف�شولها  لأن  عليه؛  ما عزمت 

ومن هنا ت�شاألهم جميًعا:
»ثم اإن ال�شبية اأقبلت على ال�شعاليك، وقالت لهم: هل اأنتم اإخوة؟ 
فقالوا ل واهلل ما نحن اإل فقراء الحجام. فقالت لواحد منهم: هل اأنت 
ُولــدَت اأعــور؟ فقال ل واهلل واإنما جرى لي اأمر غريب حيث تلفت عيني 
ولهذا الأمر حكاية لو كتبت بالإبر علي ماآقي الب�شر لكانت عبرة لمن 
اعتبر، ف�شاألت الثاني والثالث فقال لها مثل الأول، ثم قالوا: اإن كاًل منا 
من بلد واأن حديثنا عجيب واأمرنا غريب، فالتفتت ال�شبية لهم، وقالت 

كل واحد منكم يحكي حكايته وما �سبب مجيئه اإلى مكاننا؟«)79(.
»ال�شبية«/المروي  يحفزون  ال�شعاليك/الرواة  اأن  الوا�شح  ومن 
�شرد  اأو  العجيب  حكي  في  ليخو�شوا  الأ�شئلة؛  من  الإكثار  على  عليها 
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الغريب، فهم ل يجيبون عن اأ�شئلتها مبا�شرة واإنما يحفزونها ويفتحون 
اأن لكل  �شهيتها نحو المعرفة، لكي تعرف حكاية عاهة عيونهم، خا�شة 
اإلى  يرجع  حكاياتهم  �شرد  من  ال��رواة  هدف  ولعل  حكاية.  منهم  اأع��ور 

رغبتهم في تعطيل فعل القتل.
اإلى حكاية منتظًرا �شوؤال  ُيلمح الراوي  اأن  اإذن، �شار من الماألوف 
المروي عليه لي�شرع في الحكي مبا�شرة وذلك دون قيد اأو �شرط؛ ولكن 
من غير الماألوف اأن ي�شع الراوي �شرًطا قبل ال�شروع في حكيه، فاإذا قبل 
اأن �شبب هذا  الأرجح  الحكي. وعلى  بداأ فوًرا في  ال�شرط  المروي عليه 
التحول في العالقة بين الراوي والمروي عليه، يرجع اإلى اإدمان المروي 
عليه للحكي، مما جعله اأ�شيًرا في يد الراوي يخ�شع له ويقبل �شروطه، 

ويتجلى الحكي الم�شروط في كثير من الحكايات، فمثاًل:
الدين  نور  »الوزير  حكاية  �شرد  في  »جعفر«/الراوي  يبداأ  اأن  قبل 
بامتالكه  ُيلمح  الر�شيد«  عليه/»هارون  للمروي  اأخيه«  الدين  �شم�ص  مع 
هذه  من  الموؤمنين  اأمير  يا  تعجب  »ل  للخليفة:  فيقول  عجيب،  لحديث 
اأخيه،  الق�شة، فما هي باأعجب من حديث نور الدين مع �شم�ص الدين 
فقال الخليفة: واأي حكاية اأعجب من هذه الحكاية فقال جعفر: يا اأمير 
الموؤمنين ال اأحدثك اإال ب�سرط اأن تعتق عبدي من القتل. فقال قد وهبت 

لك دمه«)80(.
توظيفها  يتم  نافعة  حيلة  اأو  ناجعة،  و�شيلة  الحكي  ي�شبح  وهكذا 
الحكي  في  رغبتهم  من  الم�شتخل�ص  المعنى  ويكون  الموت،  لم�شارعة 
اأن الحكاية يمكن اأن تتغلب على الموت، خا�شة عندما نجد في النهاية 
اإن  ال�شاروني«  »يو�شف  وبح�شب  لخال�شهم)81(.  �شبًبا  كان  حكيهم  اأن 
الخال�ص من الموت عن طريق الحكي: »اأمر �شائع في الأدب ال�شعبي كما 
في اأ�شطورة اأوديب حين حل اللغز الذي األقاه عليه اأبو الهول ف�شرعه. 
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وفي ال�شير ال�شعبية كثيًرا ما ُتلقى األغاز اإذا حلها البطل نجا من الموت... 
اأنا  اإذن  اأروي،  اأنا  ليلة وليلة تعلن على ل�شان �شهرزاد:  األف  وهكذا فاإن 
موجودة«)82(. وهنا نوؤكد على اأن رغبة المروي عليه في معرفة الحكاية 
التلقي  زمن  يتحول  بحيث  بالرواة،  المحدق  الخطر  تاأجيل  على  �شاعد 

وال�شتماع اإلى زمن بقاء وحياة، وكاأن الحكي فدية الحياة.

�سلطة الكالم.. متعة الحكي:
ل ي�شير الحكي في الحكاية التراثية على نظام ثابت، بمعنى اأن يظل 
الراوي متحكًما في المروي عليه؛ اإذ يحدث تناف�ص بين الراوي والمروي 
ال�شلطة/الحكي، وكاأن  يتنازع الثنان حول امتالك مقاليد  عليه، حيث 
ي�شرد  ال��راوي  لأن  فيه؛  يتحكم  ال��راوي  اأن  اإل��ى  فطن  قد  عليه  المروي 
ويتكلم في حين اأن المروي عليه ي�شتمع وين�شت. ولن يظل المروي عليه 
في موقع المتلقي الم�شتكين ال�شامت؛ اإذ يتطلع ليكون هو الراوي، ويبداأ 
ذلك بفر�ص نف�شه علي كر�شي الحكي ليبداأ في الكالم في حين �شيتحول 
اإلى مرٍو عليه، كما حدث  الطرف الآخر - الذي كان راوًيا فيما قبل - 
في باب »البوم والغربان« من كتاب »كليلة ودمنة«، اإذ نجد ملك الغربان 
ي�شت�شير وزراءه الثالثة في اأمر الغراب، وفي البدء يتحدث الوزير الأول 
معبًرا عن راأيه، وهنا يتحول الملك والوزيران الثاني والثالث اإلى مرويٍّ 
الملك  تحول  وقد  راأي��ه،  عن  معبًرا  الثاني  الوزير  تحدث  وكذا  عليهم، 
الوزير  دور  ياأتي  ولكن عندما  عليهم،  اإلى مروي  والثاني  الأول  ووزيراه 
يروي  الذي  فهو  الم�شهد،  يت�شدر  نجده  راأي��ه،  عن  التعبير  في  الثالث 
ويطيل في الحكي و�شرب الأمثال مخالًفا راأي الوزيرين الأول والثاني، 
ولكن هذا الأمر لم يعجب الوزير الأول ويتجلى بينهما تناف�ص وا�شح على 

الحكي؛ فنقراأ: 
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الغراب:  بقتل  اأ�شار  الذي  الأول  قال  كالمه  من  الثالث  فرغ  »فلما 
لتكونوا كالعجزة الذين يفترون بما ي�شمعون، وتلين قلوبهم لعدوهم عند 
اأدنى ملٍق وت�شرع، وتكونوا بما ت�شمعون اأ�شد ت�شديًقا منكم بما تعملون؛ 
ب ما راأى و�شدق بما �شمع فاغتر وانخدع؛ قال الملك:  كالنجار الذي كذَّ

وكيف كان ذلك؟ قال الوزير: زعموا اأن نجاًرا...«)83(.
الأول  )الوزير  بين  الأدوار  في  تغير  عن  ال�شابق  الن�ص  يك�شف  ل 
والوزير الثالث( بقدر ما يعك�ص النزاع القائم بينهما على ممار�شة �شلطة 
في  المتحكم  اأو  الموجه  بمثابة  المتكلم  اأن  منطلق  من  وذلك  الحكي، 
�شامعيه، فهو الذي يعرف الحكي اأو يملك زمام الكالم اأو لديه القدرة 
على �شرب الأمثال في حين اأن الم�شتمع اأو المروي عليه يمثل الخا�شع 

الجاهل لما في جعبة الراوي.
ومن الالفت للنظر في حكاية »الملك يونان والحكيم رويان« يت�شدر  
تغيير  يحدث  ولكن  الملك؛  على  الم�شيطر  ال��راوي  فهو  الم�شهد  الوزير 
يلمح  الوزير مروًيا عليه، وذلك عندما  راٍو وي�شبح  اإلى  الملك  فيتحول 
الملك يونان لوزيره � وقد اأ�شار الوزير عليه بالخال�ص من الحكيم رويان 
- فيقول: »اأيها الوزير اأنت داخلك الح�شد من اأجل هذا الحكيم فتريد 
اأن اأقتله وبعد ذلك اأندم كما ندم الملك ال�شندباد على قتل البازي. فقال 

الوزير: وكيف كان ذلك؟«)84(.
علمه  بيان  في  الملك  رغبة  ينبع من  التغيير  اأن هذا  الظن  واأغلب 
الملك،  فهو  �شلطته،  ل�شتعادة  محاولة  اأو  الوزير،  علي  �شلطته  وفر�ص 
الحاكم، العالم، المتكلم، وعلى الجانب الآخر يتحول الوزير اإلى م�شٍغ، 
ي�شتمع ومتعلم؛ ولذا ي�شاأل الوزير وكيف كان ذلك...؟ ولعل جلو�ص الملك 
اإلى  ر�شالة  ت�شل  اأن  يريد  وكاأنه  متعمد،  جلو�ص  هو  ال��راوي  مو�شع  في 
الوزير باأنه يعلم ويعرف ما ل يعرفه، وبذلك ي�شتعيد الملك �شلطته على 
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تابعيه والمحيطين به، فكما رفعته مكانته و�شلطانه عليهم بالحكم، فهو 
ا يرتفع �شاأنه عليهم بمعرفة ما ل يعرفونه وحكي ما يجهلونه. اأي�شً

وعلى هذا الأ�شا�ص فاإن التغير في الموقع بين الراوي والمروي عليه 
ينبع من رغبة تنازع �شلطة الحكي، ورغبة امتالك اأحدهما لزمام الآخر 
بامتالكه لدفة الحكي. عالوة علي اأن المتكلم ي�شعر بنوع من المتعة، اإنها 
متعة ال�شلطة اأو متعة المعرفة؛ لأنه الطرف الأقوى الذي يعرف فيحكي، 
في حين اأن الطرف الثاني ي�شتمع اإلى كالمه ويتعجب من حكيه، كما اأن 
اأنظار الم�شتمعين تتجه نحو المتكلم واأ�شماعهم تتعلق بكالمه واأل�شنتهم 
نوع  �شيظهر  الثناء، وهنا  بمثابة  العجب  قوله، وهذا  تنطق متعجبة من 
الثناء، ومن  بهذا  للفوز  المتلقين  اأو  الم�شتمعين  ِقبل  المناف�شة من  من 
ثم فكل م�شتمع �شوف تنازعه نف�شه وُترغبه في امتالك زمام الحكي اأو 
ممار�شة �شلطة الكالم على الم�شتمعين بما لديه من حكي، يحكم عليه 
باأنه عجيب، ولعل حكمه هذا يعك�ص ترويًجا ل�شلعته/لحكايته كما يحمل 
باأنها  الحكاية  النهاية يمدحوا  وي�شتمعوا وفي  لي�شاألوا  للمتلقين  تحفيًزا 
عجيبة وهذا المدح يعك�ص في طياته ثناء على راويها الذي يحكي الغريب 
ويعرف العجيب، ول �شك اأن الراوي �شي�شعر بت�شاعف الثناء اإذا كان هو 

بطل الحكاية.
ويمكن القول باأن »�شهرزاد« قد مار�شت �شلطتها على »�شهريار« منذ 
»�شهريار«،  اأ�شهرته على  م�شلًطا  �شيًفا  الحكي  تحكي، جاعلة من  بداأت 
في  جل�شت  عندما  الحكي،  �شلطة  ومار�شت  الكالم  زمام  امتلكت  حيث 
مجل�ص الراوي/المتكلم/الفاعل في حين جل�ص »�شهريار« متلقًيا لياأخذ 
وي�شتمع،  يتلقى  فهو  به  عليه/الم�شتمع/المفعول  المروي  و�شعية  بذلك 
فيفعل الحكي فعله وي�شحره ب�شحره ويطلعه على مدى جهله؛ ولذا ظل في 
انت�شرت في  التي  الموؤثرة  الحكي  ل�شلطة  فيها  �شماعية يخ�شع  غيبوبة 

النهاية علي �شلطة ال�شيف القاتلة.
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خاتمــــــة:
غزيرة  نتائج  عن  التراثية  للحكاية  النقدي  التحليل  ك�شف  لقد 
المالحظات  من  مجموعة  نورد  اأن  يمكن  الإيجاز  على  ا  وحر�شً وثرية، 

ال�شتنتاجية في النقاط الآتية:
1. )الراوي والمروي عليه.. طرفا الحكي(: اإن الحكاية ل يمكن اأن تاأخذ 

طريقها اإلى الوجود اإل من خالل الراوي الذي يمثل الطرف الأول 
في عملية الإر�شال فهو المر�شل اأو الفاعل الذي يقوم بفعل الحكي، 
من  لبد  ودينامية  بفاعلية  الإر�شالية  بمهمته  ال��راوي  يقوم  وحتى 

وجود الطرف الثاني وهو المروي عليه.
2. )ال�شوؤال.. بوابة الحكي(: اإذا كان ال�شوؤال هو مفتاح المعرفة بمعنى 

اأنك ت�شاأل؛ لتعرف، فاإنه بوابة الحكي، فالمروي عليه ي�شاأل الراوي؛ 
ليحكي، وكاأنه يفتح له الباب ليدخل �شارًدا ما لديه من حكايات.

ال��راوي  تلميح  اإن  البيان(:  يطلب  عليه  والمروي  ُيلمح..  )ال��راوي   .3

الراوي  من  طالًبا  عليه،  المروي  �شوؤال  يقابله  جديدة،  حكاية  اإلى 
اأهم  المروي عليه  و�شوؤال  الراوي  تلميح  يمثل  التلميح. وبذلك  بيان 

الموؤثرات في اإنتاج الحكي.
من  كثير  ال��راوي  جعبة  في  الُمَف�ِشر(:  الحكي  الُمْلِغز..  )التلميح   .4

الحكايات؛ ولكنه لن ُيطلقها اإل بعد امتحان المروي عليه في اأمرين 
علم  يعلم  فالراوي  المعرفة  فاأما عن  و)التلقي(.  )المعرفة(  هما: 
اليقين اأن المروي عليه ل يعرف، واأما عن التلقي فالراوي على دراية 
باأن المروي عليه متلهف لتلقي الحكي، وبذلك ُيك�شب الراوي حكيه 
تفاعاًل واإيجابية؛ لأن المروي عليه ل يعرف ويتوق ليعرف، ومن ثم 

�شيتجاوب معه و�شيجد الراوي م�شتمًعا اإيجابًيا، متلهًفا ومن�شًتا.
5.  )الحكي حياة ونجاة(: لقد نجا »بيدبا« من عقاب»دب�شليم« بالحكي، 
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و»الأمير ح�شيب« ينجو من عقاب اأخيه »الملك« بالحكي، و»�شهرزاد« 
تنجو من قتل »�شهريار« بالحكي... وفي كثيٍر من الحكايات الفرعية، 
المروي  عقاب  من  تنجو  الحكايات  تروي  التي  ال�شخ�شيات  نلحظ 
يقبله  حكائي  لتلميح  طرحه  مع  ال��راوي  اأزم��ة  تنفرج  حيث  عليهم، 

المروي عليه ويتعجب من غرابته فيعفو عنه.
بب بطل العجب!(: الرواة هم �شخو�ص يحكون عن  ال�شَّ 6.  )اإذا ُعِرف 

اأده�شتهم،  و�شخ�شيات  �شاهدوها،  واأ�شياء  لهم،  عر�شت  اأم��ور 
تعجب  اإلى  توؤدي  بتلميحات  الرواة حكيهم  ويبداأ  اأعجبتهم،  واأفعال 
الحكي  ينفتح  الإجابة  ومع  ال�شبب،  عن  في�شاألون  عليهم،  المروي 
هل  نت�شاءل  يجعلنا  وهذا  للعجب.  المثير  ال�شر  عن  الرواة  ليك�شف 
بُب بطل العجب«! يقوم الحكي معتمدًا المثل ال�شائر: »اإذا ُعِرف ال�شَّ

7. )الحكي �ُشلطة(.. اإذا كان الراوي ُيلمح اإلى حكاية في انتظار �شوؤال 

�شلطة،  تكمن  للحكي  ال���راوي  ممار�شة  ففي  عنها،  عليه  ال��م��روي 
ح�شرة  في  ال��راوي  كان  واإذا  عليه،  المروي  على  ال��راوي  يمار�شها 
الحاكم فهنا ت�شبح �شلطة الحاكم خا�شعة ومن�شتة ل�شلطة الراوي، 
وما يبثه من حكي ي�شتمل على قيم العدالة والم�شاواة وينبذ م�شاوئ 
ودب�شليم/ ال��راوي  بيدبا/  ودمنة«  »كليلة  ففي  وال�شتبداد،  الظلم 
المروي عليه، وفي »فاكهة الخلفاء« ح�شيب الراوي مع اأخيه الملك/
و�شهريار/المروي  �شهرزاد/الراوية  »الليالي«  وفي  عليه،  المروي 
عليه، وقد تحول الرواة من مقهورين اإلى قاهرين ومن ماأ�شورين اإلى 
اآ�شرين؛ لأنهم امتلكوا �شلطة المعرفة والعلم التي تقهر وتغير �شلطة 

الحاكم الم�شتبد.
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المتون الحكائية الكبرى، مثل: »كليلة ودمنة« و»فاكهة الخلفاء«، و»األف ليلة وليلة«... 
المحا�شن ح�شان«،  »اأبو  ال�شيخ:  يظهر  الظرفاء«  ومفاكهة  الخلفاء  »فاكهة  في  فمثاًل 
فهو الراوي براني الحكي الذي يتماهى مع الموؤلف »ابن عرب �شاه«، را�شًما لنا حدود 
الحكاية الإطارية، والتي يتجلى فيها الأمير »ح�شيب« كراٍو داخلي، يواجه اأخاه الملك/ 
المروي عليه، وعلى هذا الغرار نجد حكايات »كليلة ودمنة«، وكذا حكايات »األف ليلة 
وليلة« حيث يلعب الأمير ح�شيب مع اأخيه  في »فاكهة الخلفاء« دور »بيدبا مع دب�شليم« 
ليلة وليلة« و.. هكذا، فهذا  »األف  في »كليلة ودمنة«، ودور »�شهرزاد مع �شهريار« في 

�شائٌد في الن�شو�ص ال�شردية الكبرى.
)16( جيرالد برن�ص: مقدمة لدرا�شة المروي عليه � مرجع �شابق � �ص 52.

�ى  َع�مَّ اأي:  اإلغاًزا  ُيْلغُز  كالمه  في  اأَْلَغ�َز  فُيقال:  �ص.   الُمَلبِّ ال�شيء  اأي  باْلُملُّ�ِغز  المراد   )17(
به عن  ومال   �� لَيْخفى  �ص  وَعرَّ   �� فيه  ى  ورَّ   �� اأظهره  ما  على خالف  َمره  واأَ�شْ ُم��راَده 
 � اأَْل�غاز. وللمزيد يمكن مراجعة: ابن منظور  ُم�ْل�ِغًزا، والجمع:  وجهه-  ولَغَزُه: ك�لَّمُه 

ل�شان العرب � مادة لغز.
)18( ل يعني اأخذنا عن »اإيزر« الخلط  بين المروي عليه والقارئ، فالقارئ والمروي عليه 

كالهما في مو�شع المتلقي واإن اختلف الم�شمى كما �شبق واأن بينا.
� ف�شول  القراءة )مقاربة ظاهراتية( ترجمة: على عفيفي  اإيزر: عمليات  )19( ڤولفجانج 
العدد   � ال�شاد�ص ع�شر  � المجلد  للكتاب  العامة  الهيئة الم�شرية   � الأدبي  النقد  مجلة 

الرابع � الجزء الثاني � ربيع 1998م، �ص 345.



املروي عليه في احلكاية التراثية العربية

20
16

ير 
نا

- ي
هـ 

14
37

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 4

2 
دد

لع
ا

272

جـــــذور

)20( عبداهلل بن المقفع: كليلة ودمنة، تحقيق: عبدالوهاب عزام وطه ح�شين، دار هنداوي 
للتعليم والن�شر � القاهرة � 2014م، �ص �ص 76-75.

)21(  �ص. ن: �ص �ص 76-75.
)22( عبداهلل بن المقفع: كليلة ودمنة � �ص 76.

)23( �ص. ن: �ص �ص 81-80.
)24( �ص. ن: �ص 80.
)25( �ص. ن: �ص 85.

)1( �ص. ن: �ص: نف�شها.
)26( قحطان �شالح الفالح: الأدب وال�شيا�شة: قراءة في كتاب »كليلة ودمنة« لبن المقفع 
يوليه   � 1430ه�  � رجب   11 � مج   28 � ج  الثقافي بجدة  الأدب��ي  النادي   � � مجلة جذور 

2009م، �ص 73.

)27( عبداهلل بن المقفع: كليلة ودمنة � م�شدر �شابق � �ص �ص 112-111.
)28( �ص. ن: �ص 116.
)29( �ص. ن: �ص 120.
)30( �ص. ن: �ص 123.

)31( ُيرجى المالحظة اأنه �شبق لنا درا�شة الكتاب درا�شة قائمة بذاتها � وقد �شبق الإ�شارة 
اإليها � ولذا لن نقف طوياًل على تحليل حكايات من »فاكهة الخلفاء«، �شناأخذ نماذج 

لال�شتدلل بها على طبيعة الإر�شال وال�شتقبال بين الراوي والمروي عليه فح�شب.
)32(  اأحمد بن محمد بن عرب �شاه: فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء � تحقيق و�شرح: محمد 
 � ع )94(   � الذخائر  �شل�شلة  القاهرة،   � الثقافة  لق�شور  العامة  الهيئة   � النجار  رجب 

2003م، �ص 64.

)33( �ص. ن: �ص 64.
)34( جيرالد برن�ص: مقدمة لدرا�شة المروي عليه � مرجع �شابق � �ص 62.

حميد  ترجمة:   � الأدب«  في  التجاوب  جمالية  »نظرية  القراءة  فعل  اإي��زر:  فولفغانغ   )35(
لحمداني و الجاللي الكدية � من�شورات مكتبة المناهل � فا�ص / المغرب � د. ت � �ص 77.

)36( فاكهة الخلفاء: �ص 98.
)37( �ص. ن: �ص 101.
)38( �ص. ن: �ص 114.

)39( محمد القا�شي: الخبر في الأدب العربي »درا�شة في ال�شردية العربية« � كلية الآداب 
بمنوبة � تون�ص بال�شتراك مع دار الغرب الإ�شالمي � بيروت � ط 1 � 1998م، �ص 362.

)40( محمد غنيمي هالل: الأدب المقارن � نه�شة م�شر � القاهرة � 2014م، �ص 150.
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)41( األف ليلة وليلة )ذات الحوادث العجيبة . والق�ش�ص المطربة الغريبة لياليها غرام في 
غرام وتفا�شيل حب وع�شق وهيام وحكايات ونوادر فكاهية. ولطائف وطرائف اأدبية 
 � الزمان(  اأعجوبة من عجائب  ومناظر  كان  ما  اأبدع  البديعة من  المده�شة  بال�شور 

طبعة محمد علي �شبيح واأولده � بميدان الأزهر بم�شر د. ت � المجلد الأول � �ص 5.
)42( عبدالفتاح كيليطو: الحكاية والتاأويل »درا�شات في ال�شرد العربي« � دار توبقال للن�شر � 

الدار البي�شاء � المغرب � ط 1 �  1988م، �ص 33.
)43( األف ليلة وليلة: �ص 7.

)44( عبدالفتاح كيليطو: الحكاية والتاأويل � �ص 33.
)45( األف ليلة وليلة: �ص 7.

)46( �ص. ن: �ص 10.
)47( ذو الَراأْي الَر�شيد: المراد �شاحب العقل والتفكير والنظُر والتاأمل.. وال�شخ�ص الَر�شيد: 

اأي العاِقٌل الهادئ.
)48( األف ليلة وليلة: �ص 14.

)49( يو�شف ال�شاروني: الحكاية في التراث العربي � المجل�ص الأعلى للثقافة � 2008م، �ص98.
الغتراب  وليلة.  ليلة  األ��ف  حكايات  في  جديدة  ق��راءة  بمو�شى:  �شريف  عبدالقادر   )50(
� مجلة ف�شلية محكمة  العربي  التراث  � مجلة  ورمزيته في حكاية ال�شياد والعفريت 

ت�شدر عن اتحاد كتاب دم�شق � العدد 106،  2007م �ص 153. 
)51( عبداهلل بن المقفع: كليلة ودمنة، �ص 101.

)52( جيرار جنيت: خطاب الحكاية »بحث في المنهج« � مرجع �شابق � �ص 244.
)53( اأحمد بن محمد بن عرب �شاه: فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء: �ص 69.

)54( �ص. ن: �ص 69.

)55( �ص. ن: �ص 72.

)56( �ص. ن: �ص 72.
)57( �شيلفيا بافل: توالد ال�شرد في األف ليلة وليلة، ترجمة: نهى اأبو �شديرة، مجلة ف�شول، 

المجلد الثالث ع�شر، العدد الأول، ربيع 1994م، �ص 47.
)58( عز الدين اإ�شماعيل: الق�ش�ص ال�شعبي في ال�شودان، الهيئة الم�شرية العامة للكتاب � 

القاهرة، 1971م، �ص 129.
المركز  بالتراث«،  جديد  وعى  اأج��ل  »من  ال�شردي  والتراث  الرواية  يقطين:  �شعيد   )59(

الثقافي العربي � بيروت � ط 1، 41992م، �ص 35.
)60( يو�شف ال�شاروني: الحكاية في التراث العربي � المجل�ص الأعلى للثقافة � 2008م، �ص 92.

)61( األف ليلة وليلة: �ص 57.
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)62( �ص. ن: �ص 60.

)63( �ص. ن: �ص 61.

)64( �ص. ن: �ص 61.
)65( �ص . ن: �ص 62.
)66( �ص. ن: �ص 63.
)67( �ص. ن: �ص 63.
)68( �ص. ن: �ص 63.
)69( �ص. ن: �ص 63.
)70( �ص. ن: �ص 64.
)71( �ص. ن: �ص 64.

)72( وحيد ال�شعفي: العجيب والغريب في كتب تف�شير القراآن )تف�شير ابن كثير اأنموذًجا( � 
تبر الزمان � تون�ص � 2001م، �ص 257.

)73( عبدالكبير الخطيبي: ال�شم العربي الجريح � ت: محمد بني�ص � من�شورات الجمل �� ط1 
� 2009م، �ص 194.

)74( ال�شواهد الن�شية والحكائية في الكتابين غزيرة وكثيرة، ول �شيما في الحكاية الإطار 
على  �شنقت�شر  و�شائع،  معلوم  هو  لما  التكرار  وعدم  الإيجاز  على  ا  وحر�شً للكتابين، 
تحليل حكايات من الليالي نقراأها قراءة نقدية جديدة، تخدم فكرتنا، وتكون بمثابة 
اأمثلة تحليلية على طبيعة ال�شرد في الحكاية التراثية ول �شيما اأ�شكال المروي عليهم.

)75( األف ليلة وليلة: �ص 16.
)76( �ص. ن: �ص 21.

 M. A. R. Habib: A History of Literary Criticism From: Plato to the  )77(
.Present، OP. Cit، p726

)78( األف ليلة وليلة: �ص 23.
)79( �ص. ن: �ص 39.
)80( �ص. ن: �ص 64.

اأبقي علي حياة �شهرزاد بعد �شماعه لما روته من ق�ش�ص، فاإن  )81( اإذا كان �شهريار قد 
الغريبة  اأحاديثهم  و�شماع  ق�ش�شهم  رواية  بعد  ال�شعاليك  حياة  علي  ُتبقي  ال�شبية 

ومعرفة اأخبارهم العجيبة.  
)82( يو�شف ال�شاروني: الحكاية في التراث العربي � المجل�ص الأعلى للثقافة � 2008م، �ص 

.109

)83( عبداهلل بن المقفع: كليلة ودمنة، �ص �ص 145-146. )بت�شرف(.
)84( األف ليلة وليلة: �ص 18.
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و�شف ال�شيب وبكاء ال�شباب يف ال�شعر اجلاهلي

درا�شة اأدبية نقدية

مو�هب �أحمد علي حممد)*(

تمهيـــــــــد
معنى ال�شيب وال�شباب

اأوال: معنى ال�شيب:
َعر ، والم�شيب  ْيُب في  ل�شان العرب بمعنى بيا�ض ال�شَّ وردت  لفظة ال�شَّ
دخول الرجل في حد ال�شيب من الرجال ، وال�شيب جمع اأ�شيب ، والأ�شيب 

المبي�ض راأ�شه .
ّكيت في قول عدي)1(:   قال ابن ال�شِّ

ُبو، واأنَّى َلَك التَّ�شابي؟         والراأ�ُس َقْد �شاَبُه اَلم�شِيُب ت�شْ
يعني بيَّ�شه الم�شيب .

ْيُب ال�شعر وبيا�شه وهو اأ�شيب)2(.  اأما في القامو�ض المحيط فال�شَّ
كما وردت لفظة ال�شيب في الذكر الحكيم قال تعالى: {ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ})3( 

واأي�شا قوله تعالى: {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ًڈ})4( اأي بعد قوة 
ال�شباب �شعف الكبر و�شيب الهرم .

)*( أستاذ األدب والنقد المساعد - جامعة تبوك - الكلية الجامعية بحقل.
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كما ورد عن النبي، �شلى اهلل عليه و�شلم: عجل عليك ال�شيب يار�شول 
اهلل قال: »�شيَّبتني ُهوُد واأخواتها وما فعل باالأمم قبلي«)5(. 

وفي الحديث ال�شريف عن النبي، �شلى اهلل عليه، و�شلم يقول اهلل 
تعالى: »ال�شيب نوري واأنا اأ�شتحي اأن اأحرق نوري بناري«)6(.

وقال اأحد الحكماء: ال�شيب نور لمن اهتدى، وظلمة لمن ظلم، وقيل: 
الم�شيب غمامة تمطر الأمرا�ض، واأول مواعيد الفناء)7(.

ثانيا: معنى ال�شباب:
ذكر ابن منظور معنى كلمة �شباب: الفتاء والحداثة، وال�شباب: جمع 
و�شبوبا  �شبابا  ي�شب  الغالم  �شب   : الأ�شمعيُّ قال  ال�شبان  وكذلك  �شاب 
�شبان وفي حديث عمر، ر�شي اهلل  اأي  �شبيبة  . ومررت برجال  و�شبيبا 

عنه،  »كنت اأنا وابن الزبير في �شبيبة معنا«)8(.
كما ورد ذكر ال�شباب في المعجم الو�شيط: �شب الغالم �شبابا اأدرك 
طور ال�شباب، وال�شاب من اأدرك �شن البلوغ ولم ي�شل اإلى �شن الرجولة 

جمع �شبان وهي �شابة)9(.

المطلب االأول: البكاء على ال�شباب
وهذا  بالزمن،  كبيرا  اإح�شا�شا  يح�ض  ك��ان  الجاهلي  ال�شاعر  اإن 
اأ�شد  اأوقات ال�شباب، حري�شا عليها  اإلى اغتنام  الإح�شا�ض جعله يندفع 
قد  الحين  ذلك  باأن  ما  �شعورا  نف�شه  ق��رارة  في  ي�شعر  كان  الحر�ض... 
تمثلت  التي  الحرية  تلك   ، الزمن  تجاه  الحرية  اأكبر من  منحه مقدارا 

لديه في اإ�شباع رغائبه وتحقيق اأهدافه)10(. 
وقال ال�شوُّلي في كتاب: )ف�شل ال�شباب على ال�شيب( »اإن ال�شيب 
ما، بل ربما عدل بجالئل الأمور، ومهمات  ًرا ول يوؤخُر مقدَّ ل يقدم موؤخَّ
الخطوب عن الم�شايخ اإلى ال�شباب ل�شتقبال اأيامهم و�شرعة حركاتهم 
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ة اأذهانهم وتيقُّظ طباعهم، ولأنهم على ابتناء المجد اأحر�ض واإليه  وحدَّ
اأ�شبى واأحوج«)11(.

عنه  فعبروا  والأل��م،  بالحزن  عند ذهابه  ال�شعراء  يح�ض  اأن  فالبد 
في اأ�شعارهم في بكاء وتح�شر على اأيامه الما�شية، وعدم جدوى عودته.

:)12( يقول ال�شاعر الربيع بن �شبع الفزاريُّ

ع  فال�شاعر عا�ض مائتين واأربعين عاما فملَّ و�شئم الحياة بعد اأن ودَّ
امرئ  والد  لحق مولده وع�شره حجر  فقد  فيها  الخلود  فياأمل  ع�شره، 
القي�ض، فال�شعف متمثل فيه في عدم قدرته على حمل ال�شالح، ول يملك 
راأ�ض البعير في نفوره، وخ�شيته من الذئب عندما يمر وحيدا، وخوفه من 

الرياح والمطر.
و�شبيه من هذا قول �شعية بن القري�ض اليهودي الذي بكى  �شبابه 
وعزى نف�شه باأنه جرى مع ال�شباب في اإبانه، و�شار �شيًخا فانًيا، واأنه لن 

يعود اإلى ما كان عليه من �شباب قائال)13(:

يقول �شالمة بن جندل  ال�شعديُّ متح�شرا متفجعا لذهاب ال�شباب 
واأدبر حثيثًا  �شبابه  ولَّى  ويروقهم،  الناظرين  الذي كان محمودا يعجب 

ــرا ــــى فــقــد ثـــوى ُعــ�ــشُ اإن كـــان وّل
ــــْن جــمــاعــنــا َوَطــــرا ــا قــ�ــشــى ِم لــمَّ
اأ ُحــُجــر  ومــولــديــي  عــقــلــي  اأدرك 
هــيــهــاَت هــيــهــاَت َطـــــال ذا ُعـــُمـــرا
ـــَفـــَرا َن اإِْن  الــبــعــيــِر  راأ�ــــــس  اأَمــــلــــُك 
والَمطرا يــاَح  الــرِّ واأَخ�شى  وحــدي 

ــــــــــي َلـــــْن اأَُعـــــــــوَد َكـــَمـــا َغــِنــيــُت َواإِِنّ
ــــــــي ُغـــِذيـــُت ـــى اأَِنّ ـــلَ ـــــِكـــــْل َع َوَلـــــــْم اأَْت

ــبــاُب قــد َحــ�ــَشــَرا ــي الــ�ــشَّ اأ�ــشــبــَح مــنِّ
ــــــــُه َع ــــــــودَّ ُن اأْن  ـــــــَل  ـــــــْب َق ـــــــنـــــــا  ودعَّ
اآُمــــــــل الــــخــــلــــوَد وقـــد اأنـــــــا ذا  هــــا 
بِه؟ �شمعَت  َهْل  القي�ِس  اِمــرئ  اأبا 
ــاَح وال اأَ�ــشــبــحــُت ال اأَحـــمـــُل الــ�ــشِّ
بــِه مـــــررُت  اإِْن  اأَخـــ�ـــشـــاُه  والـــذئـــُب 

َبـــِقـــيـــُت َوَقــــــــد  َبــــِلــــيــــُت  ــــــــــي  اإِِنّ اأَاَل 
ــْعــُه اأُ�ــشِ ــْم  َفــلَ ــَبــاُب  الــ�ــَشّ اأَْوَدى  َفــــاإِْن 
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�شريعًا، فطلبه ولكنه ل يدرك رك�ض اليعاقيب ل�شرعته، بكل ما فيه من 
لذات و�شجاعة في منازلة الأعداء، وها هو ذا ال�شيب حا�شرا  ل ي�شتطيع 

اإنكاره)14(:

ال�شباب  بعد  نف�شه  اإليه  اآلت  ما  اإلى  فيتاأ�شف  ال��ورد  بن  عروة  اأما 
والن�شارة فيقول)15(:

الخ�شاب  اأن  فيرى  ال�شباب  فقد  على  فيبكي  الأكبر  �ض  المرقِّ اأما   
ل يعيد عهد ال�شباب ول جماله، فهيهات هيهات اأن يعود للنف�ض قوتها، 
وطموحها، واإقبالها على الحياة بعد حلول ال�شيب ، وياألم لما اأ�شابه من 

م�شيب و�شلع ظاهر قائال)16(:

على  متح�شرًا  الجلل  م�شابه  على  متلهفًا  قميئة  بن  عمرو  ون��رى 
نًا �شغيرًا، بل م�شابا جلال فقد فيه �شحة  �شبابه، فال يرى فقده �شيئا هيِّ
العي�ض، فقد �شيئا عظيما  الروحية وطيب  الوجه، والقوة  البدن، وروعة 

في �شبابه فيقول)17(:

َمــْطــُلــوِب َغــْيــُر  و  ــاأْ �ــَش اأَْوَدى وذلـــَك 
الَيَعاِقيِب َرْكــ�ــُس  ــُه  ــْدِرُك ُي كــان  لو 
ــيــِب ِلــلــ�ــشِّ اِت  ــــــــذَّ َل ، وال  ــــذُّ ــــلَ َن فـــيـــِه 
َتـاأِويِب االأْعـــــداِء  اإلـى  �َشـْيٍر  َوَيـــــْوم 

اُبها اإَِلى  َعْهِدَها َقْبَل اْلَم�ِشْيِب ِخ�شَ
وؤَاُبَها �شُ َي�ْشَتِكنَّ  لــم  ُمــِطــَرْت  اإَِذا 
ــتــي لــم ُيــــْرَم َعــْنــهــا ُغــَراُبــَهــا بــِه ِلــمَّ

اأََمـــــَمـــــا ! ــــُه  َفــــَقــــْدُت اإذ  ــــِه  ب اأَْفـــــِقـــــد 
الُع�شما واأَْهـــِبـــُط  ــْيــمــي  �ــشَ اأْمـــَنـــُع 
ـــــى ِتـــجـــاِري، َواأْنـــُفـــ�ـــُس الــّلــَمــَمــا اأَْدَن

اأ�شيُب  اإِلى �َشْعواء والراأ�ُس  ْت   وُردَّ

باُب َحِميداً ُذو التَّعاِجيِب اأَْوَدى ال�شَّ
َيْطلُبُه ْيُب  ال�شَّ وهــذا  َحِثيثاً  ــى  َولَّ
باُب الَِّذي َمْجٌد َعَواِقُبُه اأَْوَدى ال�شَّ
واأَْنــِدَيـــــٍة ُمَقامــاٍت  َيــْوُم  َيْومــاِن: 

ْبُتَها ِتْي اإِْن َخ�شَ َهل َيْرِجَعْن ِلْي ِلمَّ
ْيِب َفْوَق َخِطيَطٍة َراأَْت اأُْقُحَواَن ال�شَّ
باَب َفَقْد ُتَرى ْيُب ال�شَّ فاإِن ُيْظِعِن ال�شَّ

وَلْم باَِب،  ال�شَّ َعلَى  َنْف�ِشي  َلْهَف  يا 
ـــٍة اأ�ــــشــــرُّ بها ـــَع ـــْي قــــْد ُكــــْنــــُت فـــي َم
ــــُروَد اإلــى يـــط َوالــــُب ـــَحـــُب الـــرَّ واأَ�ـــشْ

و�َشباَبها ُحــ�ــْشــَنــهــا  زمــانــاً  َلــِبــ�ــْشــَنــا 
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قال اأبو كبير الهذليُّ يخاطب ابنته)18(:

اأيام  اإلى  عودة  ول  حقيقة،  فاأ�شبح  �شيبه،  اإنكار  اإلى  �شبيل  ل  اإنه 
ال�شباب الجميلة بكل ما فيها.

يقول معاوية بن مالك)19(:

فلما  وي�شلي،   قلبه  �شرفها  في  يدرج  كان   محبوبته   عن  يتحدث 
كما  ال�شبا،  في  وجهله  لهوه   منهما عن  كل  �شلمى كف  و�شاحبته  كبر 
�شابت لداته من الن�شاء فعدلن عنه، ثم ا�شترجع ذكريات ال�شبا، وما 
كان ي�شيد من كل مخباأة كعابا، وكان اأمرهما من قبل على ا�شتقامة.   

قال الأع�شى)20(:

فال�شاعر يتح�شر على �شبابه ال�شائع متمنيا لو عاد اإلى عهد �شباه ، 
متمتعا بلهوه وغيه وفرو�شيته ونجدته وكرمه ومنازلته الأقران، والخروج 

لل�شيد، لكن هيهات اأن تعود تلك الأيام.

ِل االأَوّ ــبــاِب  الــ�ــشَّ اإلـــى  �شبيَل  ال  اأم 
ل�شِل ال�شَّ حيِق  الرَّ ِمَن  اإلــيَّ   اأ�شهى 
ِلي وتبطُّ كــِريــهــتــي  ُزهــيــر  ونــ�ــشــا، 

اأُزهـــــيـــــُرعـــــن �ــشــيــبــٍة مــــن مـــعـــدٍل
باِب  وِذكُرُه اأم  ال �شبيَل  اإلى  ال�شَّ
باُب وفات منِّي ما م�شى ذهَب ال�شَّ

ــابــْت و�ــَشــاَبـــــا ـــَر َبـــْعـــَد مــا �ــَش واأَْقـــ�ـــشَ
ــــْن ُلــْبــ�ــٍس ِثــيــاَبــا ـــْيـــَت ِم كــمــا اأَْنـــ�ـــشَ
ــابــاً ــَي فــقــد َنــــْرِمــــي بــهــا ِحـــَقـــبـــاً �ــشِ
ــا ـــاأَة  الــِكــعــاَب ـــــــطـــاُد الـــُمـــَخـــيَّ ــــ واأَ�ـــشْ

ــلــِي ُزمـــيـــَن اأُحـــــلُّ بــرقــة اأنـــْقـــَدا ِمــْث
ُقــــعــــوَد غـــوايـــة اأجــــــري دَدا ددنــــــاً 
ـــَدا قَّ ــنــي اإذا َوَقــــَذ الــّنــَعــا�ــُس الـــرُّ َدْي
ــْهــَمــَدا ـــَتـــاَر، فــَث ـــِبـــُع الـــ�ـــشِّ ـــْرَت ــــــاَم َن اأيَّ

اْجِتنابا �َشْلمى  ِمــْن  القلُب  اأََجــــدَّ 
ـــُه ـــْن ــــاَب ِلــــــَداُتــــــُه وَعــــــَدْلــــــَن َع و�ــــش
ــْبــِلــي ــْت وَن فـــــاإِْن َتــــُك َنــْبــُلــهــا طــا�ــَش
َرَمــْتــُهــْم اإَِذا  جـــاَل  الـــرِّ َفــَتــ�ــشــطــاُد 

نا�شئاً اأعــودنَّ  �ِشْعري هْل  ليَت  َبْل 
ــا ــَه ِظــلَّ ــــُع  ــــَب اأْت ـــــْوداُء  �ـــــشَ ِلــّمــتــي  اإْذ 
واأجــتــزي ــهــاَر،  الــنَّ َديــنــي  َيْلوينني 
مالٍك بنة  يا  العْهَد  تذكريَن  هْل 
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يقول عدي بن زيد)21(:

ذهب عهد  ال�شباب ول ي�شتطيع العودة، واأيامه بكل ما فيها من نعيم 
ويتح�شر  ال�شاعر  فيبكي  الأيام،  بتقدم  يوم  يزداد كل  وال�شيب  و�شعادة، 
متاألما، لكن هيهات لو يعود ال�شباب، وليت الجزع يعيد ما فات ذهاب 

ل عودة بعده.
كما اأن الأ�شود بن َيْعُفر النه�شليُّ يبكي �شبابه لكن وهل ينفع البكاء 
لهذا الم�شيب البائ�ض فما هي اإل خيالت واأوهام يتذكرها ، فتبدل ح�شن 

ال�شباب اإلى �شيب يعلو راأ�شه لكن اأنَّى يعود فيقول)22(:

المطلب الثاني: ذم ال�شيب
قال  ال�شيب،  ذم  عن  الفريد  العقد  كتابه  في  رب��ه  عبد  اب��ن  ذك��ر 
مبدول   خير  فيا  ال�شوداء،  اأُنكر  ف�شرت  البي�شاء،  اأُنكر  كنت  اأعرابي: 
ويا�شرَّ بدل)23(. وذكر في الظرائف واللطائف اأقوال بع�شهم عن ال�شيب 
اأن�ض:  بن  مالك  وق��ال  الموت،  عنوان  ال�شيب  ق��ال:  �شيفّي  بن  اأكثم  اأن 

وَعـــلَـــّي ِمـــْن �ــِشــَمــِة الــَكــبــيــِر �ــُشــهــوُد
ـــْن َبــْعــِد اآَخــــَر َبــــاَن َوْهــــَو َحميُد ِم
َيزيُد الحياِة  ٌطــوِل  َعــْن  ْيُب  وال�شَّ
ــــوُد ــــُع ـــــيَّ َي ــــكــــاُء بــــــِه َعـــــلَ كـــــــاَن الــــُب
اأَبـــــــداً، وَلـــْيـــ�ـــَس َلــــُه َعـــلـَــْيـــَك ُمــعــيــُد

�ـــشـــيـــِب االأَ الـــبـــائـــ�ـــِس  ُبــــكــــاُء  اأم مـــا 
ــب ُيــــوفــــي عـــلـــى َمـــْهـــلـــكـــِه َيــعــ�ــشَ
ــــبــــاٍب َحــــ�ــــشــــٍن ُمـــعـــجـــِب  بـــعـــد �ــــشَ

َيــــْذهــــِب   لــــم  ذاك  �ــشــبــابــي  ـــيـــَت  ل
اأحــــــَدِب ـــلـــْع ولــــم  اأ�ـــشْ اأنـــــا لـــم  اإذ 

ــبــاُب فــمــا َلــــُه َمـــــــْرُدوُد ــــــاَن  الــ�ــشَّ َب
ـــٌح اأُْعـــِقـــْبـــُتـــُه ــٌب ِبـــراأْ�ـــشـــي وا�ـــشِ ــْي �ــَش
الِبلَى ُه  َيْنُق�شُ �س  اأْ الرَّ �َشواَد  واأََرى 
اأَنــه َلــْو  باِب  ال�شَّ َعلَى  َبكيت  وَلــَقــْد 
ِبراِجٍع َجِزْعَت  واإْن  باُب  ال�شَّ َلْي�َس 

ــبــاٍب فـــــاَت  ِمـــــْن َمــْطــلــب ــ�ــش َهــــل ِل
ـــــَزل َي ال  وَمــــــــْن  االأ�ـــشـــالـــيـــل  اإال 
ــتــي ُبــــــّدلــــــُت �ــشــيــبــا قــــد َعــــــا لــّم
ــــاَرقــــُتــــه ـــــــــت فـــــ ــــاحــــبــــُتـــــــــه ُثــــمَّ �ــــشَ
وقــــــد اأُرانــــــــــــي والــــبــــلــــى كــا�ــشــمــه



مواهب أحمد علي محمد
20

16
ير 

نا
- ي

هـ 
14

37
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 4
2 

دد
لع

ا

281

جـــــذور

ال�شيب تواأم الموت ، وقال يون�ض النحوي: ال�شيب وكل عيب، وقال العتبي: 
ال�شيب مجمع الأمرا�ض)24(.  

فقد ذم بع�ض ال�شعراء الجاهليين ال�شيب وكرهوه لأنه عالمة الكبر 
وال�شعف ، ودللة على انتهاء ر�شالة الإن�شان ودوره في هذه الحياة.

قال عدي بن زيد)25(:
ـــــــ         ـــــّر   َوَهْل بعــــــــده الأٌْن�ٍس َنِذيُر َواِد ِمن ُنُذِر ال�شَّ ا�ُس ال�شَّ َواْبِي�شَ

ال�شر  نذير  واأنه  رده،  لالإن�شان  يمكن  اأنه ل  ال�شيب  ال�شاعر  ي�شف 
الذي ل يم�شي بعده اأحد في الحياة. 

ويقول عبيد بن الأبر�ض اإنه عمر ولم ُيقتل حتى ي�شيب، و�شيبه �شين 
لأنه كان يحب اأن يقتل قبل اأن يكبر)26(:

ــــْيُب �َشــــــــْيٌن ِلَمْن َي�ِشــــيُب  ــا َهْالـــــــًكا        وال�َشّ ـا َقتيــــــــًا واإَمّ اإَمّ
وبع�شهم  يح�ض اأنه ل مهرب ول منجى منه ، واأنه داء �شديد ل نجاة 

ول برء منه ، فهو �شهم ل يطي�ض  كقول �شاعدة بن ُجوؤية)27(:

يقول عدي بن زيد)28(: 

ي�شف هذا ال�شيف غير المرغوب فيه ، هو �شيف بغي�ض مكروه ل 
مهرب منه ، ولقد �شحب قبله ال�شباب فق�شى فيه اأعواما كانت �شائبة، 

با له. وكان �شديقا مقربا محبَّ

ــّنــَبــا َفــَتــجَّ َمــَكــاَنــُه  ــبــاُب  الــ�ــشَّ وَراأَى 
اأَِجـــد لــي َمهَرَبا َفلم  َهــَربــُت  ِمــنــُه 
ــا ــَب ــيَّ ُعـــمـــَرْيـــِن َهـــّمـــاً �ـــشـــاِهـــداً وُمــَغ
ــــَوَبــــا االأَ�ــــشْ ـــاَل  ـــَع ـــَف ال اإالَّ  بــــِه  اآتـــــي 
َحـــــــبَّ الأَْقـــرَبـــا ـــي االأَ وَجــعــلَــُتــُه ِمـــنِّ

ْيِب ِمْن َندِم اأَْم َهْل على العي�ِس َبْعد ال�شَّ
للمرِء كان �شحيحا �شائَب الَقحِم

َمرَحَبا ال  ِبــَوفــِدِه  اَلم�شيُب  ـــَزَل  َن
ُع�شَرًة لي  اأََرى  ال  َبغي�ٌس  �َشيٌف 
الـ وِنعَمِة  اللَّذيِذ  ِبالَعي�ِس  لُت  ُبدِّ
باُب َفلم اأَُكن وَلَقد ُي�شاِحُبني ال�شَّ
ــظــُت َمـــكـــاَنـــُه وَرَعـــيـــُتـــُه وَلـــَقـــد َحــِف

ياَلْيَت  �ِشْعري اأال َمْنجى ِمَن الَهرِم
َلــُه دواَء  ال  َنجي�ٌس  داٌء  ــْيــُب  والــ�ــشَّ
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و�شف عمرو بن معدي يكرب �شيب راأ�شه بال�شناعة قائاًل)29(:
تي �َشــْيٌب َفظيــــُع َع ِلَمّ وَقْد َعِجَبْت اأُماَمُة اأَن راأَْتني       َتَفَرّ

المطلب الثالث: ال�شيب وعزوف الن�شاء
ال�شيب عالمة تدل على تقدم العمر وال�شعف، فالبد اأن توؤثر هذه 
بنفور  لإح�شا�شه  كثيرا  الجاهلي  ال�شاعر  فتاألم  الإن�شان،  في  المرحلة 
التي  ال�شباب  حيوية  فقد  اأنه  لإح�شا�شهن  اأحيانا  وبعدهن  بل  الن�شاء، 

كانت �شببا لجذبهن وا�شتمالتهن.  
يقول امروؤ القي�ض)30(:

يْب فيه وقّو�شا اأَراُهّن ال ُيْحِببَن َمْن َقلَّ َماُلُه      وال َمْن راأْين ال�شَّ
الن�شاء  �شدِّ  في  �شببًا  الج�شد  و�شعف  المال  قلة  يجعل  فال�شاعر 

بالإ�شافة اإلى ال�شيب.
ار بن منقذ)31(: قال المرَّ

ثم  ال�شيب،  وعاله  كبر  اإذ  له،  �شاحبته  اإنكار  من  ال�شاعر  يتعجب 
انت�شر للم�شيب، معتز بذكريات �شبابه ولهوه في �شباه.

الأع�شى ي�شرح باأن حبيبته قد اأنكرته ولم تعد تعرفه، ف�شدت عنه 
ا براأ�شه قائال)32(: ل�شيب و�شلع األمَّ

لَعا ْيَب وال�َشّ واأَْنَكَرْتني، َوَما َكاَن اَلِّذي َنِكَرْت     ِمَن الحوادِث اإِالَّ ال�َشّ

ــبــْر َك قـــد  �ــشــيــخــا  خـــوُلـــُة  راأَْت  اأَم 
ــــْر ِط ــــُه فــــاأُ ــــْن ـــهـــُر ِم ــــى الـــظَّ وَتــــَحــــنَّ
ُغــــُمــــْر ـــــُر  َغـــــْي ــــٍن  َحــــ�ــــشَ َبـــــــــَاٍء  ذو 
ــــى ِبــِحــ�ــَشــْر ــــولَّ ــــَة الـــــَقـــــْوِم َت ــــَن َيــــا ْب
ــــْر ــــِب ـــــُه َح ــــٍن مـــــْن كــــــلَّ َفــــــــنٍّ َحــــ�ــــشَ

ُتــــْنــــِكــــُرنــــي اإِْذ  ــــــُة  ــــــْول َخ َعــــــَجــــــٌب 
ــعــاً ـــا نــا�ــشِ ـــبًّ هـــــُر �ـــشِ وَكــــ�ــــشــــاُه  الـــــدَّ
مـــاِجـــٌد ـــــي  فـــــاإِنِّ �ـــَشـــيـــبـــاً  َتـــــــَري  اإِْن 
ــي مــا اأَنــــا الـــيـــوَم عــلــى �ــشــيٍء َمــ�ــشَ
ْهـــَر ِمــــْن اأَْفـــَنـــاِنـــِه ــُت الـــدَّ ــ�ــْش ــِب قــد َل
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لكن   ، �شتاأتي  اأنها  اعتقاده  بعد  بمحبوبته  ليلتقي  تخلف  فال�شاعر 
هيهات واأن الن�شاء هجرنه ل�شيبه، واأنهن ل ي�شتمررن مع من فقد  �شبابه.

قال عبيد بن الأبر�ض)34(:

وقد  وتلومه،  لتقرعه  لياًل  هبت  التي  زوجته  عتاب  يذكر  فال�شاعر 
اأ�شهرت في وجهه حججها، اإذ اأ�شبح هرمًا.

وهذا ما ل ينفيه، ثم يبين �شلوكها نحوه، فقد اأعر�شت عنه واأغلظت 
قولها بعد اأن كان لينًا، وقطبت حاجبيها ، وهنا يطالبها ال�شاعر بالتوقف 
عن هذه الت�شرفات ، وبالرفق في عتابها، وعدم ال�شتخفاف به ، واإل فما 
عليها اإل اأن تبتعد وتختفي من حياته ، فال�شاعر يح�ض بوطاأة الزمن  عليه.

يقول الأ�شود بن َيْعُفر)35(:

ويقول الأع�شى اأي�شا)33(:

َبــْعــَد ائــتــاٍف وُحـــّب كــان َمْكتوما
اأْن َلْن اأبيَت بوادي الَخ�ْشِف َمْذُموما
ِمْن خــيِر قوِمَك موجودا ومــعدوما
ـْيُب م�شوؤوما َبْعـَد ال�ّشــَباِب وكان ال�شَّ

فم�شْت واأْخلَف ِمْن ُقتيلَة َمْوِعدا
ــُظــنُّ اأْن لــْن ُيــنــَكــَدا َخــلَــقــاً َوكــــاَن َي
اأْمـــــَردا اأكـــــوَن لـــُهـــَن  مــْثــلــي  اأْن ال 

ــَتــكــيــِنــي ـــْت ِبـــلَـــْيـــٍل َتــ�ــْش ــــ َوَقـــــــْد َهـــبَّ
ـــُت حــيــنــاً َبـــْعـــَد ِحـــــيــِن ـــْف ـــلَ َلـــَقـــْد اأَْخ
ـــْت فــي الــَمــَقــالــِة َبــْعــــــــَد ِلــيــِن َوَفـــظَّ
ــْت ُقــروِنــي ــد اْبــَيــ�ــشَّ ـَـِبــْرُت واأْن َق كـــ
َتــــْزَدِهــــيــــِنــــي اأْن  اأرى  ال  ـــــي  َفـــــاإنِّ
َفــبــيــِنــي ــــاأَي  ــــْن َت اأْن  ــئــِت  �ــشِ مـــا  اإذا 

َقْد اأ�شبَح الَحْبُل َمْن اأ�شماَء َم�شروما
علمـْت وقـد  ِمنِّي  ُخلًَّة  وا�شتبدلْت 
اأرمـــْن ُجــلــبــٌه  اإذا مــا  عـــفُّ  �شليٌب 
�شاِمُلُه الَمـْرِء  �َشْيَب  اأنَّ  راأْت  ا  لمَّ

دا ــــَر لـــيـــلـــًة لــــيــــزوَّ اأثـــــــــوى، وقــــ�ــــشّ
َحبُلها واأ�شبَح  لحاجتِه،  وم�شى 
واأرى الغواِني ِحيَن �شبُت َهَجْرنني

ــي ـــيَّ الــــَيــــْوَم ِعــْر�ــشِ َعـــلَ َعـــَتـــَبـــْت  اأال 
َــْبــرَت َفــُقــْلــُت: َحّقاً َفــَقــاَلــْت لــي: كـــ
ــهــا ــْن ــــــرا�ــــــسِ ِم ُتـــريـــنـــي اآيـــــــَة االإْع
راأْتـــنـــي اأْن  حــاِجــَبــيــهــا  ـــــْت  َوَمـــــطَّ
َعْتبي بع�َس  ُروْيـــــَدِك  َلــهــا  َفــُقــْلــُت 
ــى ــنــيــِك َحــتَّ ــْغ ـــذي ُي ـــالَّ ـــي ب َوِعـــيـــ�ـــشِ
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ينعم  كان  اأن  بعد  اأ�شماء  محبوبته  مع  الود  لنقطاع  الأ�شود  يتاألم 
بمودتها، فقد ا�شتبدلت خال غيره لل�شيب الذي اعتراه.

المطلب الرابع: عامات ال�شيب
لقد بيَّن ال�شاعر الجاهلي في �شعره ما اآلت اإليه نف�شه من �شعف ووهن 
في  وتقوُّ�ض  وانحناء  الحركة،  في  و�شعوبة  ال�شمع  قلة  في  متمثال  ج�شدي 
ي الجلد، و�شعف الإب�شار، وال�شقم. كل ذلك كان باعثا لأن  الظهر، وتث�نِّ
ينتابه �شعور قرب انتهاء ر�شالته ودوره في الحياة، والإ�شابة بالألم النف�شي.

قال عمرو بن َقميئة)36(:

عن  كناية  لجامه  ِع��ذار  خلع  حتى  عاما  الت�شعين  تجاوز  فال�شاعر 
ترك القيادة ، ف�شعبت حركته مرة على راحتيه ومرة دون ذلك واأحيانا 
فاأ�شبح  الدهر  م�شائب  ت�شيدته   ، يفلح  اأن  اإلى  مرات  ثالث  النهو�ض 
يرمى ولي�ض برام ، و�شعوبة ذلك اأنه يرمى بغير نبال ، فلو كانت �شهام 
لكان قادرا على �شدها ، فلم يعد كما كان في �شابق عهده ، كما اأ�شابه 

األم نف�شي من التاأميل في العي�ض يوما وليلة وعاما بعد عام .
:)37( قال ذو الإ�شبع العدوانيُّ

ــْعــُت بــهــا يــومــاً ِعـــــَذاَر ِلــجــاِمــي خــلَ
اأنـــــــــوُء ثــــاثــــاً بـــعـــدهـــنَّ ِقـــيـــامـــي
فــَكــْيــَف بــَمــْن ُيــرمــى ولــيــ�ــس بـــراِم
ـــهـــاِم ـــنـــي اأَرمـــــــــي بــــَغــــْيــــِر �ـــشِ ولـــكـــنَّ
حــديــثــاً َجـــديـــَد الــبــزِّ َغـــْيـــَر َكــَهــاِم
وعــــاِم ذاَك  َبــــْعــــَد  عـــــاٍم  وتـــاأمـــيـــُل 

ــــْخــــ�ــــشــــْيــــِن  ــــــْخــــــ�ــــــسَ �ــــشَ والــــــ�ــــــشَّ
ـــــــنـــــــي اِلــــــــكــــــــبــــــــُر  ــــــــــا مـــــــ�ـــــــشَّ لــــــــــمَّ

ًة ِحجَّ ت�شعيَن  جـــاَوْزُت  وقــد  كاأنَّي 
على الراحتين مرًة وعلى الع�شا
هِر َمْن حيُث ال اأَرى رمْتني بناُت الدَّ
ــهــا ــقــيــُت التَّ اإذاً  ــــٌل  ــــْب َن ــــهــــا  اأنَّ فـــلـــو 
اإذا ما راآني النَّا�ُس قالوا: األْم تكْن
ـــاأمـــيـــُل يــــــوٍم وَلـــْيـــلـــٍة واأهـــلـــكـــنـــي ت

اأرى  ــــــْيــــــخــــــاً  �ــــــشَ اأ�ــــــشــــــبــــــحــــــُت  
ــــــــْيــــــــخــــــــْيــــــــِن اأربـــــــــــعـــــــــــًة الــــــــ�ــــــــشَّ
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ال�شيخوخة متمثال  في �شعف  به من عجز  األم  ما  ال�شاعر  ي�شف 
الإب�شار وقلة ال�شمع  و�شعوبة الحركة  اإل متكئا.

يقول لبيد)38(:

للع�شا  لزما  فاأ�شبح  عا�شها،  م�شت  قرون  اأخبار  يخبر  لبيد  ُعمر 
ل ي�شتطيع التحرك دونها يدب دبيبا،  فج�شد بال ونف�ض عازمة عزيرة 

كال�شيف.
قال عامر بن ُجَوْين)39(: 

يبكي ال�شاعر لذهاب عهد ال�شباب وقوته و�شالمته، وقد حل مكانه 
الحركة،  في  و�شعوبة  ال�شمع،  في  وقلة  الراأ�ض،  في  و�شيب  الجلد  ي  تثنِّ

وخلع �شر�شه، ووح�شة بال اأني�ض بعد اأن فقد اأهله واأقرباءه.
قال الم�شتوغر)40(:

ُلُزوُم الَع�َشا ُتْحَنى عليها االأَ�شابُع
ُقـــْمـــُت راكـــُع ُكــلَّــمــا    ـــي   اأَِدبُّ  كـــاأنَّ
ُل قاِطُع الَقْيِن والنَّ�شْ تقاُدُم عهِد 

ـــْه ـــِحـــ�ـــشُ ــــامــــُة  ال ُت مـــــــِة  والــــ�ــــشَّ
ــــــــْه ـــــــــــ�ـــــسَّ راأ�ــــــــشُ ـــــــــُدُه وابـــــيــــــ جـــــــــْل
ـــْه ـــْر�ـــشُ �ـــشِ ـــــفـــــقَّ  واْن ـــْمـــُعـــُه  �ـــشَ دى 
ــــْه وبــــــــاأَْقــــــــَرَبــــــــْيــــــــِه فـــــقـــــلَّ اأُنـــــــــ�ــــشُ

ِنــــــَداَيــــــا اإالَّ  ــــمــــُعــــُه  �ــــشَ واأْوَدى 
كــفــعــِل الـــهـــرِّ يــحــتــر�ــُس الــعــظــاَيــا

القمُر  به  ناغاني  هو  واإْن   ليًا، 
جُر  ف�شرُت اأم�شي على ما ُتنبُت ال�شَّ
على الَبراجِم حتَّى يذهَب  النَّفُر

َمْنيَّتي تــراخــْت  اإْن  ورائـــي،  اأَلْي�َس 
م�شْت التي  القروِن  اأخباَر  اأخبُر 
يِف َغيََّر َجْفَنُه فاأ�شبحُت مثَل ال�شَّ

ــــا ـــــي لــــلــــ�ــــشّ الـــــــــــــَمـــــــــــــْرُء يـــــبـــــكــــــ
ـــى تـــثـــنَّ قـــــــد  مـــــــــــْن   ـــــالـــــٌم  �ـــــش اأو 
واأَْو ـــــــَرٍم  َــــــــ هــــــــ ِمـــــــــــْن  دبَّ  اأو 
بــــــاأَْهــــــلــــــِه مــــــاُن  ــــــزَّ ـــــــ الـــــــ اأَْودى 

ـــْرُء �ــشــمَّ فــلــْم ُيــنــاجــى اإذا مــا الـــَم
ــــي بــنــيــِه والعـــــــــَب بـــالـــعـــ�ـــشـــيِّ بــــِن

ال  اأ�شمُع ال�شوَت حتَّى اأ�شتديَر َلُه
جلَْين ُمعتداًل وكنُت اأم�شي على الِرّ
متكئاً االأر�ـــــسَ  َعــَجــْنــُت  اأقــــوم  اإذا 
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ا اأ�شابه في كبره من قلة في ال�شمع، يتالعب  يتحدث الم�شتوغر عمَّ
به بنو بنيه فعل الهر في احترا�ض العظايا و�شيدها في الم�شاء، يالعبهم 
وودوا لو �شقوه ال�شم، ل يذوق نعيما ول ُي�شقى ما ي�شفيه من مر�شه، فحل 

به همٌّ لي�ض له دواء �شوى الموت.  
فعباد بن �شداد يقول)41(: 

زوجته  منه  ت�شتهزئ  كاللحد،  بيته  في  اإقامته  ال�شيخ  اآلم هذا  لقد 
ي الجلد  بعد اأن �شار �شعيف العظم محدودب الظهر، فلم يبق منه اإل تثنِّ

متذكرا اأيام  بطولته ال�شابقة.
يقول اأبو الّطمحان القيني)42(:

قال الربيع بن �شبع الفزاري)43(:

ــــفــــاِن ُمـــتـــرعـــًة ِمـــاَيـــا ْي ـــــَن الــــذَّ ِم
فاَيا ال�شَّ المر�ِس  ِمــَن  ُي�ْشَقى  وال 
بالَمَناَيا ــِق  الــُمــنــطَّ الــمــوِت  �ــِشــوى 

ـــــل َيــــــْدنــــــو لـــ�ـــشـــْيـــِد كــــــاأّنــــــي خـــــاِت
ــــــــــي بــــَقــــْيــــِد ـــــًدا اأنَّ ولــــ�ــــشــــُت مـــــقـــــيَّ

ــَحــى رهــيــنــَة بــْيــٍت بــْيــَن اأْعــــواِد اأ�ــشْ
اأْجـــاِد ِمــْنــُه غيُر  اأْحــــدَب لــم تْبق 
ــــْدَوة الــعــاِدي فــقــْد اأُكــعــِكــُع عــّنــي َع
�شيَّاِد ِللَوْح�ِس  �شْلَهب  على  اأغــُدو 

ــــــداُء ـــم ِف ـــُك ـــنـــيـــَن ل َفـــــاأَ�ـــــشـــــراُر الـــَب
ـــ�ـــشـــاُء ـــــي الـــِنّ ـــــا تــ�ــشــغــلــُكــُم َعـــــِنّ َف
ــتــاُء ّ ـــُه الــ�ــشِ ـــهـــِدُم ـــيـــَخ َي ـــــــاإِنَّ الـــ�ـــَشّ َف
ِرداُء اأَو  َخــــفــــيــــٌف  ـــــربـــــاٌل  َفـــــ�ـــــشِ
ـــاُء ـــت ـــَف ــــــَذاَذُة َوال ـــد َذَهـــــــَب الــــــّل ـــَق َف

�ــَشــقــوه لـــــْو  وا  وودُّ يــــاِعــــُبــــُهــــم، 
�ـــشـــرابـــاً وال  ـــعـــيـــَم  الـــنَّ ذاَق  فــــا 
دواٌء ـــــــُه  َل لـــيـــ�ـــَس  الــــهــــمُّ  فــــــــذاَك 

ــى هــــِر حــتَّ ــنــي حـــانـــيـــاُت الــــدَّ ــْت َحــن
راآني َمــْن  َيْح�َشُب  الَخْطِو  قريُب 

اِد ــاِد بــن �ــشــدَّ يِخ عــّب ــوؤ�ــَس لل�شَّ ُب يــا 
وتهزاأُ الِعر�ُس ِمّني اإْن راأْت َج�شِدي
ُعنُقي راً  قا�شِ �شعيفاً  تريني  فاإْن 
ئي�ِس وقد بــاأْثــواِب الرَّ اأِفـــىُء  وقــْد 

َربــــيــــٍع ـــــي  ـــــِن َب ــــــَيّ  بــــــِن ـــــــغ  اأَبـــــــِل اأال 
َعــْظــمــي َوَدقَّ  َكـــبـــرُت  َقــــد  ـــــي  ِبـــــاأَِنّ
فـــاأَدِفـــئـــوِنـــي ـــتـــاُء  ّ الـــ�ـــشِ كــــــاَن  اإِذا 
ـــــــــــــا حــــيــــَن َيـــــذَهـــــُب ُكــــــــُلّ قــر َواأََمّ
ــَتــى مــائــَتــيــِن عــامــاً الــَف اإِذا عــا�ــَس 
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األ ين�شوه، لأنه  اأبنائه وهم في زمرة ان�شاغلهم  يطلب ال�شاعر من 
دخل   اإذا  بالمالب�ض  يدثروه  اأن  الج�شد،  و�شعيف  كبيرًا  �شيخًا   اأ�شبح 
عمره،  ويهدم  ال�شيخ  قوة  ي�شعف  الف�شل  هذا  لأن  ال�شتاء،  في  ف�شل 

ويخاف عليه فيه.
يقول الأ�شود بن يعفر)44(:

كان  اأن  بعد  طريقه  اإلى  يهدى   ، الكبر  في  ب�شره  فقد  بعد  اأ�شبح 
يهدي، كالدابة التي تقاد بال راأفة اأو رحمة.

المطلب الخام�س: الياأ�س وتمّنى الموت
اإن حر�ض الإن�شان على الدنيا وحبه للعي�ض يجعله يقف موقفًا قلقًا 
ومجيء  ال�شيب  ظهور  في  المتمثل   ال�زمن  وم��رور   ، الموت  م�شاألة  من 
ال�شيخوخة، فمن البدهي اأن يجزعوا )ال�شعراء( من ظهوره ويخافوه ، 
مفر  فال  ق�شر  اأو  الزمن  طال  اإن  العمر،  رحلة  نهاية  من  يقربهم  لأنه 
حياته.  من  ويئ�ض  الموت  مجئ  تمنى  حتى  طويال  بع�شهم   ر  فعمَّ منه، 
فقد و�شف بع�شهم ال�شيب كما قال ابن عبد ربه : قيل: اإنه خطام المنية  

وقال بع�شهم: نذير الآخرة)45(.
و�شف اأبو زبيد الطائي حاله عندما اأح�ض بدنو اأجله، اأنه كان حازما 
فاأ�شبح مثل ولد الناقة الذي ُيحمل ل خير في حياته بل تكفينه اأف�شل، 

م�شتعدا ومرحبا برحيله الذي ياأتيه قائال)46(:

ُح�ْشَن  الَمَقاَدِة اأَنِّي  اأفِقُد الَب�َشرا
الــَغــدرا َيْج�شم  مما  الجنيبَة  اإّن 

يـــحـــلُّ بـــه حــــلَّ الــــُحــــوار ويــحــمــُل
وتــكــفــيــنــه مـــيـــتـــاً اأعـــــــفُّ واأجــــمــــُل
ويا َحبَّذا هو مْر�شا حين ُير�َشُل

قْد كنُت اأهٍدي وال اأُهدى، فَعلََّمني
ــابــا ِلــَيــْهــدِيــنــي ــي واأقـــبـــُع ُجــَن اأمــ�ــشِ

اإذا جعَل المرُء الَّذي كان  حازماً
العي�ِس خيٌر يريده فلي�َس له في 
به يا مرحباً  الموِت  ر�ُشوُل  اأتاني 
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كبر   ، �شنين  ع�شر  غير  �شنة  اأربعمائة   ، الدو�شيُّ حممة  ابن  عا�ض 
ال�شاعر فاأ�شبح خائفا مثل ال�شخ�ض الذي اأفلت من الثعابين، لم يفنه 
الموت لكن ال�شنون التي تتابعت عليه ثالثمائة عام ونيف، يحكي اأخبار 

قرون م�شت منتظرا قدره يوما ما يقول)47(:   

قال زهير بن جناب)48(:

ر اأربعمائة وع�شرين �شنة فكان يتوقع الموت �شباحا وم�شاء، فمن  عمَّ
ر كل هذه الأعوام. عا�ض مائتين يمل طول عمره فما بالك بمن عمَّ

يقول زهير بن جناب اأي�شا)49(:

يتمنى زهير اأن يموت وبه بقية من قوة  ال�شباب ، حتى ل يظل يعاني 
الآلم الج�شدية والقروح النف�شية في ال�شيخوخة.

يقول زهير بن اأبي �ُشلمى اإنه بلغ من العمر عتيا حتى �شئم الحياة)50(:
�َشِئْمُت َتَكاِليَف الحياِة وَمْن َيِع�ْس      َثماِنيَن َحْوال ال اأبا لك َي�شاأِم

:)51( وقال النابغة الذبيانيُّ

ــيــُم اأفــــــــاع، لــيــلــة غـــيـــر مـــــودِع ــل �ــش
ومــربــِع م�شيف  ِمـــْن  �شنوٌن  عــلــيَّ 
ـــــــــِع وهــــــا اأنــــــــذا اأَرتــــــجــــــي مــــــرَّ اأَرِب
وقــِع لــه  يقلن  تــطــايــًرا  راَم  ِواإذا 
بم�شرعي ُيــطــار  اأْن  يــومــا  والبـــدَّ 

َم�شائي اأو  �ــشــبــاِحــي  فــي  اأحــتــفــي 
الــــثــــواآء ـــــــْن  ِم ـــمـــلَّ  يــــ اأن   عـــلـــيـــه 

كاأنَّني الــُعــْمــُر حتَّى  كــبــرُت وطـــاَل 
تتابعْت ولكن  اأَفناني  الموُت  فما 
ثـــاُث مــئــيــَن قــد مــــررَن كــوامــا
واأ�شبحُت ِمْثَل النَّ�شِر طارْت ِفراُخُه
م�شْت الَّتي  القروِن  اأَخباَر  ُر  اأخبِّ

ــــي ــــال ــــى مــــا اأُب ـــــرُت حــــتَّ لـــقـــد عـــــمَّ
وحـــــقٌّ لـــَمـــْن اأتـــــْت مـــائـــتـــاِن عــامــاً

ـــــْه  ـــــقـــــيَّ ــــــْن وبــــــــــــِه َب ــــــَك ــــــِل ــــــْه ــــــَي ــــــْل َف
ـــْه  ـــيَّ بـــالـــَعـــ�ـــشِ ــــــدى  ــــــْه ُي ــــــقــــــاُد  ُي ُر 
ــــــْه ــــــِحــــــيَّ الــــــتَّ الَّ  اإِ ِنــــــلــــــُتــــــُه  قـــــــد 

ـــــــــــٌر لـــلـــفـــتـــى الــــــــــــــَمــــــــــــــْوُت َخـــــــــــْي
ــبــيـــ الــَك ـــيـــُخ  الـــ�ـــشَّ ــــــرى  ُي اأَْن  ِمــــــْن 
ِمــــــــــــْن  ُكــــــــــلِّ مــــــا نــــــــــاَل الــــَفــــتــــى
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يرى اأن طول العي�ض قد ياأتي فيه ما ي�شوء العي�ض، تفنى فيه ن�شارة 
الحياة وحلوها، ويبقى ماي�شره،  ول ياأمن فيه غدر الأيام.

يقول م�شاد بن جناب)52(:

اإن الموت اأمر مقدر وحتمي ، وهو الأ�شل فى وجود الإن�شان، ويعترف 
ال�شاعر  باأن كل ما نفعله من عي�ض وبناء اإنما هو للموت، فالبد منه واإن 

طال العمر.
عام  ثالثمائة  من  اأكثر  عا�ض  لأن��ه  حياته،  �شئم  قد  والم�شتوغر 

قائال)53(:

يقول عبيد بن الأبر�ض في معلقته )اأقفر من اأهله ملحوب()54(:

َمــْوت واإْن نف�َس العمُر  والُبــدَّ ِمْن 
هُر واالأَمُر هِر اإالَّ َمْن َلُه الدَّ على الدَّ
كعي�ِس ُهَبل، لقد �شفهت على َعمِد
ــرهــا بــيــن الــغــطــارفــِة الــُمــرِد ُتــعــمِّ
اإلى غاية المجِد وقد كنت �شبَّاقا 

ِمئيَنا ال�ّشنين  عــدِد  ِمــْن  وازددُت 
�ِشنيَنا ُهوِر  ال�شُّ عــدِد  ِمــْن  وازددُت 
ـــــا يـــــــــوٌم يـــــكـــــرُّ ولـــــيـــــلـــــٌة تـــــْحـــــُدوَن

مـــــــكـــــــذوُب اأمــــــــــــــل  ذي  وكــــــــــــــــُلّ 
مــــ�ــــشــــلــــوُب ــــــٍب  ــــــلَ �ــــــشَ ذي  وكـــــــــــلُّ 
يـــــــــوؤوب ال  الــــــــمــــــــوِت  وغــــــــائــــــــُب 

فللموِت ما نغذى وللموِت ق�شرنا
مالك ابــَن  �َشاألَت  اإْن  بباق  فلي�س 
ابَن مالٍك اأْن تعي�َس  كاأنَّك ترجَو 
ــيــاة ذليلة ِمــــْن حـــ ـــى  ُتـــرجِّ ومـــــاذا 
واأنَت لفي في البيَت كالَّراأل ُمدنٌف

وُطوِلها الحياِة  ِمَن  �شئمُت  َولقد 
ـــْت ِمـــْن بــْعــِدهــا مــئــتــاِن ِلي مــئــٌة اأت
اإالَّ  كــَمــا قــْد فاتنا؟ هــْل مــا بــَقــي 

ـــهـــا مـــخـــلـــو�ـــشُ نــــعــــمــــٍة  ذي  فـــــكـــــلُّ 
مـــــــورُوثـــــــهـــــــا اإبــــــــــــــل  ذي  كــــــــــــلُّ 
يــــــــــــــوؤوُب ــــــة  غــــــيــــــَب ذي  وكــــــــــــــلُّ 

ْه ـــــرُّ ـــــ�ـــــشُ وطـــــــــــوُل عــــيــــ�ــــٍس قــــــد َي
ْه بــــــعــــــَد ُحـــــــلـــــــِو الـــــعـــــيـــــ�ـــــِس ُمـــــــــــرُّ
ْه يـــــــــــــــــ�ـــــشـــــرُّ �ـــــشـــــيـــــئـــــاً  يـــــــــــرى  ال 

يـــعـــيـــــــ�ـــَس اأْن  يـــــــاأمـــــــُل  الـــــــمـــــــرُء 
ـــــُتـــــُه ويـــبـــقـــى تــــفــــنــــى َبـــــ�ـــــشـــــا�ـــــشَ
ــــــى ـــــــــــــــــــــام َحــــــتَّ ــــــــُه االأيَّ ــــــــخــــــــوُن وت
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فكل  اأكاذيب،  وكلها  وياأ�ض  ت�شاوؤم  نظرة  الحياة  اإلى  ال�شاعر  ينظر 
نعمة اإلى زوال، وكل اأمل اإلى ياأ�ض، وكل نعيم زائل مهما كثر اأو قل، وكل 

غائب يعود اإل غائب الموت، والموت ياأتي على الجميع.
الخاتمة واأهم النتائج:

1.     لقد بكى ال�شعراء وتح�شروا على �شبابهم الذي م�شى  ، عهد الن�شاط 

والحيوية والمغامرات فقد كانوا مفعمين بال�شحة وافريها .
2.   كما تاألموا لمجئ ال�شيب، لكنه اأمر حتمي ل يمكن رده م�شت�شلمين 

اإليه ، فهو �شبب في �شعف الج�شد واإ�شابتهم بالوهن وقلة الحركة 
والن�شاط .

3.   بين ال�شعراء موقفهم من �شدود الن�شاء وبعدهن عنهم، فم�شابهم 

جلل معلنين ا�شت�شالمهم لذلك لأنه اأمر حتمي. 
4.   كما ذم ال�شاعر الجاهلي ال�شيب حين و�شفه باأنه داء نج�ض، و�شديد، 

ونذير ال�شر، وال�شيف البغي�ض وال�شيء ال�شنيع. 
والحركة  ال�شمع  وقلة  الإب�شار،  في �شعف  ال�شيب  تمثلت عالمات     .5

ي الجلد وال�شيق النف�شي . وتثنِّ
نف�ض  في  موؤلما عميقا  ُجْرحا  والعجز  والهرم،  ال�شيخوخة،  �شكلت     .6
ال�شاعر الجاهلي، لأنها خطام المنية ، ونذير وتواأم الموت، والعمر 

الذي تمتنع فيه عنه لذائد الحياة والم�شاركة في الُمتع.
ا منه  7.   يئ�ض ال�شاعر الجاهلي لطول عمره بل تمنَّى بع�شهم الموت ظنًّ

اأن يكون ذلك خال�شا له مما هو فيه.
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قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 1407ه� - 1987م، �ض  92-88.
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واأ�شرف على طبعه  اإ�شحاق، حققه  بن  يعقوب  ال�شكيت  ابن  �شرح   ، الورد  بن  ديوان عروة   )15(
وو�شع فهار�شه عبدالمعين الملوحي، مطابع وزارة الثقافة والإر�شاد، )دون تاريخ(، �ض 28. 
)16( المف�شليات للمف�شل ال�شبي ، تحقيق و�شرح اأحمد محمد �شاكر وعبدال�شالم محمد 

هارون، الطبعة ال�شاد�شة، النا�شر دار المعارف - القاهرة، )دون تاريخ(، �ض 236.
)17( ديوان عمرو بن قميئة، عنى بتحقيقه و�شرحه والتعليق عليه ح�شن كامل ال�شيرفي، 
جامعة الدول العربية - معهد المخطوطات العربية،  1385ه� - 1965م،  �ض 50-48.                                                        
)18( )ورد ا�شمه عامر بن الحلي�ض( �شرح اأ�شعار الهذليين، لأبي �شعيد الح�شن بن الح�شين 
دار  مكتبة  �شاكر،  محمد  محمود  راجعه  فراج،  اأحمد  ال�شتار  عبد  حققه   ، ال�شكري 

العروبة  - القاهرة، )دون تاريخ(، 1070/1069/3.
)19( المف�شليات ، �ض 357.

)20( ديوان الأع�شى الكبير، ميمون بن  قي�ض، �شرح وتعليق الدكتور محمد ح�شين ، النا�شر 
مكتبة الآداب بالجماميزت، المطبعة النموذجية - م�شر، )دون تاريخ(، �ض 227.

)21( ديوان عدي بن زيد العبادي، حققه وجمعه محمد جبار المعيبد، �شركة دار الجمهورية 
للن�شر والطبع - بغداد، 1385ه� - 1965م، �ض 123.

)22( ديوان الأ�شود بن يعفر النه�شلي، �شنعه الدكتور نوري حمودي القي�شي، وزارة الثقافة 
والأعالم - العراق، 1970م، �ض 21.

محمد  مفيد  الدكتور  تحقيق  الأندل�شي،  عبدربه  بن  محمد  بن  اأحمد  الفريد،  العقد   )23(
قميحة، دار الكتب العلمية - بيروت، 1404ه� - 1983م، 356/2.

)24( الظرائف واللطائف، �ض 364.
)15( ديوان عدي بن زيد، �ض 85.

ار، النا�شر مكتبة ومطبعة  )26( ديوان عبيد بن الأبر�ض، تحقيق و�شرح الدكتور ح�شين ن�شَّ
البابي الحلبي واأولده بم�شر، الطبعة الأولى 1377ه� - 1957م، �ض 11.

)27( �شعر �شاعدة بن جوؤية، درا�شة وتحقيق، ر�شالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماج�شتير 
جامعة  جمعة،  ح�شين  الدكتور  الأ�شتاذ  اإ�شراف  قتالن،  مي�شاء  اإع��داد:  الآداب،  في 

دم�شق، 1424ه� - 2003م، �ض 238-237.  
)28( ديوان عدي بن زيد، �ض 113.
)29( ديوان الأ�شمعيات، �ض 192.

)30( ديوان امرئ القي�ض، �شبطه و�شححه الأ�شتاذ م�شطفى عبدال�شافي، من�شورات محمد 
علي بي�شون، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة الخام�شة 1425ه� - 2004م، 

�ض 86.
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)31( المف�شليات ، �ض 82.    
)32( ديوان الأع�شى، �ض 101.

)33( الم�شدر ال�شابق، �ض 227.
)34( ديوان عبيد بن الأبر�ض، �ض 133.  

)35( ديوان الأ�شود بن يعفر، �ض 59.
مالك  بن  �شعد  بن  ذريخ  بن  قميئة  بن  )عمرو   .47-44 �ض  قميئة،  بن  عمرو  دي��وان   )36(
الثعلبي البكري �شاعر جاهلي مقدم. ن�شاأ يتيما، واأقام في الحيرة مدة و�شحب حجرا 
اإلى قي�شر،  ال�شاعر في توجهه  القي�ض  ال�شاعر( وخرج مع امرئ  القي�ض  )اأبا امرئ 
فمات في الطريق، كان  يقال له )ال�شائع( الأعالم خير الدين الزرلكي، دار العلم 

للماليين، بيروت - لبنان، الطبعة الخام�شة ع�شرة  2002م، 83/5.
العدواني )حرثان بن محرث(، جمعه وحققه عبدالوهاب محمد  الإ�شبع  )37( ديوان ذي 
مطبعة  ن�شره،  على  الإع��الم  وزارة  �شاعدت  الدليمي،  نائف  ومحمد  العدواني  علي 

الجمهور - المو�شل، 1393ه� -  1973م، �ض 34-33.
عبا�ض،  اإح�شان  الدكتور  له  وق��دم  حققه  العامري،  ربيعة  اأب��ي  بن  لبيد  دي��وان  �شرح   )38(

الكويت، 1962م، �ض 171-170. 
)39( المعمرون والو�شايا، لأبي حاتم ال�شج�شتاني �شهل بن محمد، دار اإحياء الكتب العربية- 

البابي الحلبي، القاهرة 1961م  ، �ض 53.
المعيني،  محمود  عبدالحميد  وتحقيق  جمع  الجاهلي،  الع�شر  في  تميم  بني  �شعر   )40(
من�شورات نادي الق�شيم الأدبي - بريدة، 1402ه� - 1982م، �ض 46. )عمرو بن ربيعة 
ابن كعب التميمي ال�شعدي، اأبو بيه�ض: �شاعر، من المعمرين الفر�شان في الجاهلية. 
قيل: اأدرك الإ�شالم، واأمر بهدم البيت الذي كانت تعظمه ربيعة في الجاهلية، لقب 

بالم�شتوغر لقوله ي�شف فر�شا عرقت(، الأعالم  77/5.
)41( )هو عباد بن �شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك، وهو من المعمرين 

في الجاهلية ع�ض مائة وخم�شين عام(  �شعر بني تميم، �ض 243.
اأمالي  �شنة(،  مائتي  عا�ض  الغيث  اب��ن  كنانة  بني  من  ال�شرقي  بن  حنظلة  )ا�شمه   )42(
المرت�شى غرر الفوائد ودرر القالئد، لل�شريف المرت�شى علي بن الح�شين المو�شوي 
العربية عي�شى  الكتب  النا�شر دار احياء  اإبراهيم،  الف�شل  اأبو  العلوي، تحقيق محمد 

البابي الحلبي و�شركاه - م�شر، الطبعة الأولى 1373ه� - 1954م، 257/1.
)43( المالي ، 255/1.

)44( ديوان الأ�شود بن يعفر، �ض 37.
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الدكتور مفيد محمد  الأندل�شي، تحقيق:  اأحمد بن محمد بن عبدربه  الفريد،  العقد   )45(
قميحة، دار الكتب العلمية - بيروت،  )دون تاريخ ( 456/2. 

)46( �شعر اأبي زبيد الطائي ، جمعه وحققه الدكتور نوري حمودي القي�شي، مطبعة المعارف، 
بغداد، 1967م، �ض 132.  

اأحد   : الأزد  من  الدو�شي  رافع  بن  حممة  بن  )عمرو   .28 �ض  والو�شايا،  المعمرون   )47(
المعمرين، من حكام العرب في الجاهلية . يقول بني تميم  اإنه هو الذي يقال له ذو 

الحلم ( الأعالم 5/77 .
�شادر����  دار  البيطار،  �شفيق  محمد  الدكتور  �شنعه   ، الكلبي  جناب  بن  زهير  دي��وان   )48(

بيروت، الطبعة الأولى 1999م، �ض 53.
الدنيوري،  قتيبة  بن  م�شلم  بن  عبدالمجيد  بن  عبداهلل  محمد  اأبو  وال�شعراء،  ال�شعر   )49(

تحقيق اأحمد محمد �شاكر، دار المعارف - م�شر، )دون تاريخ(،  379/1.  
الكتب  دار  فاعور،  ح�شن  علي  الأ�شتاذ  له  وقدم  �شرحه  �شلمى،  اأبي  بن  زهير  دي��وان   )50(

العلمية ، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى  1408ه�� - 1988م، �ض 110.
المعارف - م�شر،  دار  اإبراهيم،  الف�شل  اأبو  تحقيق محمد  الذبياني،  النابغة  ديوان   )51(

الطبعة الثانية )دون تاريخ(، �ض 231-230.
)52( �شعر بني تميم في الجاهلية، �ض 241.

)53( طبقات فحول ال�شعراء، لمحمد بن �شالم الجمحي، من�شورات محمد علي بي�شون ، دار 
الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1422ه� - 2001م، �ض 37-36.   

)54( ديوان عبيد بن الأبر�ض، �ض 13.
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قيمة اال�شرتاك يف - جذور

البلـــــد

ال�شعودية
الإمارات

قطر
البحرين
م�شقط
الكويت
اليمن

* ال�شعودية ودول اخلليج العربي
* الأفراد يف الوطن العربي

* الأفراد خارج الوطن العربي
* املوؤ�ش�شات كافة

)120( رياًل اأو ما يعادلها
)40( دولرًا
)45( دولرًا
)60( دولرًا

تر�شل قيمة ال�شرتاك على عنوان النادي �ض.ب 5919 جدة 21432 فاك�شميلي 
6066695

الربيد الإلكرتوين:

Info@adabijeddah.com
www.adabijeddah.com

ثمن العدد ع�ســـ 20 ـــــرون رياًل �سعودياً اأو ما يعادلها

الأردن
م�شر
املغرب
تون�ض
�شوريا
لبنان

20 رياًل

15 درهمًا

15 رياًل

1٫200 دينار

1٫200 دينار

1 دينار
150 رياًل

البلـــــد ال�سعر



• وكالة التوزيع الردنية )ارامك�ض ميديا(
�شندوق بريد 3371

رمز بريد 11181
عمان- اململكة الأردنية الها�شمية

تلفون:962-6-5358855+

• موؤ�ش�شة الأهرام للتوزيع
14 �شارع اجلالء

القاهرة- جمهورية م�شر العربية
+202-27391095
+202-25796326
+202-25796997

• دار احلكمة
�شندوق بريد 2007

دبي- دولة الأمارات العربية املتحدة
تلفون:2665394-4-971+ )4 خطوط(

• موؤ�ش�شة الأيام/ مكتبات الأيام
�شندوق بريد 3262

املنامة- مملكة البحرين
تلفون: 973-17-617733+

+973-17-617770                

• دار القلم للن�شر والتوزيع والإعالن
�شندوق بريد 1107

�شنعاء- اجلمهورية اليمنية
تلفاك�ض: 967-1-469415+

+967-1-469586                      

• ال�شركة املتحدة لتوزيع ال�شحف
�شندوق بريد 6588 حوىل

رمز بريد 32040
دولة الكويت

تلفون: 965-22456198+
+965-22412820                

• ال�شركة التون�شية لل�شحافة )�شوترب�ض(
3 نهج املغرب

�ض.ب 719
تون�ض 1000 - اجلمهورية التون�شية

تلفون:  216-71-322499+

• �شركة الظالل للن�شر والتوزيع
بغداد - اجلمهورية العراقية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�ش�شة العروبة التجارية املحرتمني
�شارع حارثة بن �شهل �ض. ب 52 

الدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• ال�شركة ال�شريفية للتوزيع وال�شحف )�شو�شرب�ض(
ملتقى زتقة رحال بن اأحمد وزنقة �شان 

�شات�ض
�شندوق بريد 13683

املغرب الدار البي�شاء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• ال�شركة ال�شورية لتوزيع املطبوعات
برامكة- جتاه ثانوية التجارة

دم�شق – اجلمهورية العربية ال�شورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف اململكة العربية ال�شعودية
- كنوز املعرفة - جدة �شارع ال�شتني

- مكتبة املتنبي - الدمام
- مكتبة دار الزمان- املدينة املنورة

- مكتبة ال�شرق- املدينة املنورة
- املكتبة الرتاثية- الريا�ض

- ومكتبات اأخرى

موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي
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